PADRE FELIPE HAGE SOAIBY
Superior da Missao Libanesa Maronita — Vigario-Geral dos
Maronitas no Brasil

A MISS A MARONITA
(Tradugao Portuguesa)

RIO DE JANEIRO
1962

www.obrascatolicas.com

Pode imprimir-se:
Mons. Francisco Bessa — Secretario do Ordinariato
Oriental e Censor “ad hoc” .
Rio de Janeiro, 12 de margo de 1961.

Imprima-se:
t Jaime Cardeal Camara — Arcebispo do Rio de
Janeiro e Ordinario dos Catolicos Orientais no Brasil.
Rio de Janeiro, 13 de margo de 1961.

www.obrascatolicas.com

Em homenagem a nosso querido Ordinario Cardeal
D. Jaime Camara e meus idolatrados pais e irmaos, no
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Sao Maron, patrono do povo Maronita (t 410)
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PROLOGO

A Liturgia Maronita pertence por sua origem ao grupo
de liturgias antioquenas, e e universalmente conhecida sob
a denominagao de “Liturgia de Santiago” apostolo, irmao do
Sentior e primeiro bispo de Jerusalem. Dela existem manuscritos desde o seculo VIII.
Foram os monges de Sao Maron (t 410) que conserva
ram esta liturgia em sua forma primitiva e se opuseram a que
fosse bizanunizada. De modo que a liturgia maronita, apesar
das modificagoes introduzidas, conserva ainda intato seu selo
de antiguidade, seu cunho de simplicidade grandiosa e a nota
daquelas formosissimas oragoes que sao urna como recompilagao poetica das Sagradas Escrituras. Sao fruto delicioso da
pena ue sanio Efrem, arpa do Espirito Santo, e de seu grande
mestre Sao Jaco de Sarug, e muitos outros da Igreja de Antioquia, que compuseram na calma da meditagao estas belas
oragoes.
Viveram-nas eles com lagrimas de penitencia, em meio
a sangrentas perseguigoes. Sao o clamor da alma dorida,
confiante em seu Senhor.
A lingua e o siriaco ou siro-aramaico, isto e, o mesmo
idioma, segundo afirma a tradigao, que falou Nosso Senhor e
que lhe serviu na ultima Ceia para a instituigao da sagrada
Eucaristia. A liturgia maronita conserva, pois, a nota sublime
destas palavras consecratorias. Toda a missa, alias, segue
sendo em siriaco, salvo o santo Evangelho, a Epistola, e algumas oragoes que se dizem em voz alta e que estao traduzidas
para o arabe, idioma atual do povo maronita no Proximo
Oriente.
A caracteristica talvez mais evidente desta liturgia — como
talvez de todas as orientais — e a de ser popular. Parece
claro aqui que a missa e o sacrificio de toda a assembleia,
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que dele participa efetivamente. Durante o sacrificio, o povo
mantem com o celebrante dialogo continuo, e suas aclamagoes e doxologias lembram os primeiros cristaos rodeando
seu bispo na fragao do Pao. Quando, as vezes, o sacerdote
intercede em voz baixa, 6 entao o ministro quem interpreta em
suas suplicas as petigoes da assembleia e vela pela ordem da
cerimonia: pede silencio, convida-a a levantar-se, a inclinar
a cabega, a dar-se o 6scuIo de paz, a acercar-sc da comunhao.
Dai o carater pecidiar e atraente de urna piedade espontanea e expansiva cujo desalinho contrasta com o desenrolar
sobrio e ajustado da liturgia romana. As criagoes se expandem em efusoes, repetidas evocagoes e varias comemoragoes
da Santissima Virgem e dos santos, de onde vem vertidos esses
coloquios sagrados proprios da Igreja primitiva.
O
que tambem faz ressaltar a forma antiga desta litur
gia eucaristica e que sua composigao fica independente do
calendario. Conforme a festa do dia, a missa latina adquire
nota particular: quer pelas oragoes proprias, quer pela ernissao do Gloria ou do Credo e tc ... , enquanto o Canon permanece invariavel. Ao contrario, nada varia nas liturgias orientais, salvo as leituras (Epistola e Evangelho) e, acaso, alguns
hinos para festas maiores. O que realmente pode mudar a
gosto do celebrante e a Anafora, parte correspondente ao
Canon, mas que designa prdpriamente uma serie de oragoes
com terna determinado que enquadram o mesmo Canon. As
Anaforas sao muitas e levam nomes de santos; traduzimos, aqui
a mais usada: a “Anafora da Igreja Romana”, assim chamada
por estarein algumas de suas oragoes inspiradas na missa
romana.
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ORDEM DA MISSA
A missa maronita consta de duas partes: a missa dos
catecumenos e a dos fieis.
[js
A cerimonia o,ue as precede, chama PROTESIS — a qual
se fazia antigamente sobre uma mesa particular, ao lado do
altar, consiste na disposisao das oblagoes sobre o altar, depois de serem purificadas pelo incenso, que se usa em todas
as missas.
A MISSA DOS CATECUMENOS
Tnclui:
— O Gloria: compilagao de versiculos das Sagradas Escrituras.
— Uma serie de iitvocagoes e comemoragocs agrupadas em
dois oficios: no primeiro se faz o ofcrtorio e se aplica a intengao da missa; no segundo, reza-se o Miserere (durante o
incenso) e o hino do dia.
— O Trisagion: “Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal
(por tres vezes, com incenso).
— As Leituras: Epistola e Evangelho (em arabe). A Epistola,
sempre de Sao Paulo, e lida pelo ministro, face ao povo. O
santo Evangelho e lido pelo celebrante, tamb6m em voz alta,
de frente para o povo.

A MISSA DOS FIEIS
Comega por um hino, durante o qual se fazia antigamente
a solene transladagao das oblasoes da mesa da Protesis para
o altar do sacrificio.
— Incenso de fe: reza-se o Credo.
■— Lavabo.
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— Ora?oes de paz. Osculo de paz, antes de oferecer o santo
sacrificio. (Mt. V, 23-24).
— Sursum corda, Prefado, Sanctus.
O CANON
— A Consagrafao: dita em voz alta ou tambem cantada.
As duas consagragoes o povo (o coro) confessa sua fe dizendo
Amem. A elevajao se faz mais tarde.
— A Anamnesis, ou comemoragao orante da morte, ressurrei?ao, ascensao e segunda vinda do Senhor.
Memoria da Santlssima Virgem.
— A Epiclesis, ou solene invocajao do Esplrito Santo, (o ce
lebrante poe-se de joelhos).
— Os Dlpticos, ou comemoragao dos vivos e dos defuntos.
Memoria especial da santa Igreja e de sua hierarquia.
— A Elevagao Menor: apos ter trajado o sinal da cruz sobre
o calice com a hostia, o sacerdote os eleva ao mesmo tempo:
6 a oferenda da vitima ao Pai, com suplica de propiciajao.
A PREPARACAO A COMUNHAO
— O Pai Nosso: introduzido por uma invocajao do celebran
te e rezado em voz alta pelo ministro.
— Bengao: que os fieis recebem com a cabeja inclinada, segundo previo convite do ministro.
— A Elevagao Maior: o celebrante eleva a hostia e logo o
calice, ao mesmo tempo que convida os fieis a aproximaremse da comunhao, com a.devida advertencia: “Sancta sanctis”:
os santos misterios se dao «os santos’. . . ”
— Fragao da sagrada hostia. Sua Consignasao. A Inmixtion
(deixando no calice a particula da hostia).
A COMUNHAO:
— Comunhao do sacerdote, que consome uma s6 parte da
hostia e do sangue.
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— Comunhao dos fidis, sob a especie do pao (segundo o cos
tume da Igreja Romana).
— Responso pelos defuntos: reza-se ou canta-se, alternando
com o ministro ou o coro.
— Ben$ao do povo com as Sagradas Especies. Em seguida as
consome o celebrante.
— As ablugoes.
— Oracoes de a^ao de gramas e de despedida aos fieis.
— Ben^ao final.
— Despedida do altar: Oracao em -voz baixa.

Notas
— Os paramentos sagrados sao os da Igreja latina. Na missa
solene, costuma-se levar capa.
— O pao da missa maronita e o pao azimo, e as hostias sao
as da Igreja ocidental.
— A Concelebratae e o costume muito antigo de celebrarem
dois ou mais sacerdotes juntos no mesmo altar, e havera tantas
missas quantos sacerdotes tenham concelebrado. Atualmente
este costume esta reduzido as festas solenes ou a outras necessidades.
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A MISSA ROMANA

A MISSA MARONITA
PR6TESIS
—
—
—
—

Salmo 42
Confiteor

Introito
Incenso de purificagao
Disposi?ao da oferenda
Orafao do perdao

MISSA DOS CATECCMENOS
Incenso: missa solene
Introito

— Introito
— Incenso da oferenda
Prinieiro Oficio:

Kyrie
Gloria in excelsis
Coleta

—
—
—
—

Kyrie, Pater
Oracao do intrdito
G16ria
Ladainha por intercessao
Nossa Senhora
— Ofertorio. Comemorafoes
Intent;oes da missa

de

Segundo Oficio:
—
—
—
—

Ora?ao do Intrdito
Incenso de penitencia. Miserere
“Sedro”, hino liturgico
Incenso de louvor. Trisagio

Leituras:
Epistola
Evangelho

— Epistola
— Anuncios e ben?ao
— Santo Evangelho
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MISSA DOS FIEIS
Credo
Ofertorio. Incenso
Lavabo

—- Hino de transladagao
— Incenso de f£. Credo
— Lavabo
ANAFORA:

Secretas
Prefaeio e Sanctus

— Oragoes da paz
— Osculo de paz
— Prefaeio e Sanctus
CANON

Memento dos vivos
Consagracao
Elevagao Maior
Anamnesis
Memento dos mortos
Elevagao Menor

— Consagracao
—
—
—
—

Anamnesis
Epiclesis
Dipticos e ladainhas
Elevagao Menor

PREPARACAO A COMUNHAO
Pater
Fragao. Inmixtion

—
—
—
—

Pater
Adoragao. Bengao
Elevacao Maior. Sancta sanctis
Fragao. Consignagao. Inmixtion

COMUNHAO
Comunhao do sacer
dote
Comunhao dos fieis
Ablugoes

— Comunhao do sacerdote
— Comunhao dos fieis
— Comemoragao dos defuntos
— Bengao com as Sagradas Especies
— Consumacao. Ablugoes
ACAO DE GRACAS

Bencao final
Evangelho de Sao Joao

— Bengao final
— Despedida
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MODO DE ASSISTIR A SANTA MISSA
Segundo o Rito Maronita
Antes de expor aos fieis o modo de assistir k santa missa,
segundo o rito maronita achamos indispensavel dar, a maneira de orientatio, dois pontos: primeiro, os ritos da Igreja
em geral; segundo, as particularidades da missa maronita com
referenda a latina.
l.° PONTO
OS RITOS NA IGREJA
Que se entende por rito
Por rito se entende o conjunto das cerimonias que se
usam na celebragao da santa missa ou dos sacramentos.
Divisao dos ritos
Os ritos da Igreja se dividem em duas partes: ritos orien
tal's e ritos ocidentais ou latinos. Cada parte desses ritos se
divide tambem em varios modos.
Os ritos latinos
A Igreja latina nao tem somente um rito na celebragao
de seus sacramentos; ha diversos ritos, por exemplo: existe
um rito que se conserva na Italia, denominado rito Ambrosiano; outro que se usa na Espanha, cujo nome e Mozarabe.
Os dominicanos conservam no meio da Igreja latina um rito
particular. Igualmente os carmelitas conservam certas diferengas em suas missas, formando assim, uma esp6cie de rito
particular, etc.
Ritos orientals
A Igreja oriental tambem possui varios ritos; por exem
plo: rito grego, armenio, copto, siriaco, malabar e maroni
ta, o qual mais adiante vamos explicar no que se relaciona
ao modo de a ele assistir.
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S6 os maronitas nao tiveram heresias
Quando se fala de ritos orientals deve-se sempre distinguir entre unidos a Igreja catolica romana ou separados
dela; por exemplo: ao dizer, rito grego ou armenio etc. devese explicar sempre, se e catolico ou sismatico; ao contrario
do maronita que nao precisa explicacao, porque os maroni
tas nunca se separaram de Roma e seu nome ficou, atraves
dos seculos, como sinonimo de catolico, apostolico, romano.
A missa e valida em quaiquer rito catolico
Em quaiquer rito em que se assista a santa missa 6
valida e tem o mesmo merito, basta ser unida a Igreja ca
tolica de Roma.
2.° PONTO
PARTICULARIDADES DA MISSA MARONITA
COMPARADA COM A MISSA LATINA
Observagao sobre o rito maronita
O
rito maronita e uma reliquia preciosa na Igreja Ca
tolica Apostolica Romana, especialmente no que se refere a
santa missa, porque conserva as tradigoes mais antigas da
Santa Igreja. Por isto a Santa Se faz questao de sua conservagao, porque constitui uma prova autentica contra os se
parados que pretendem ter a verdadeira Igreja de Cristo. As
particularidades da missa maronita sao as seguintes:
1.
a A missa maronita e rezada no idioma aramaico,
excetuando-se algumas oragoes que o sacerdote recita no
idioma do povo.
2.
a A missa maronita se celebra diariamente com in
censo, podendo-se suprimi-lo fora das igrejas maronitas.
3.
a O ofertorio do pao e do vinho, que se faz antes
da consagragao na missa latina, os sacerdotes maronitas o
fazem no principio da missa.
4.
a Na missa maronita celebrada com incenso nao se
muda ordinariamente o missal.
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5.
a As comemora?6es dos vivos e dos mortos que os
sacerdotes latinos fazem no canon, antes da consagraijao, os
sacerdotes maronitas as fazem depois do Gloria in excelsis Deo,
juntando as maos sobre as oblatas.
6.
a Antes de ler o evangelho o sacerdote maronita dd
tres bengaos ao publico.
7.
a A eleva^ao da sagrada hostia e do calice que os
sacerdotes latinos fazem irnediatamente depois da sua respectiva consagrafao, os sacerdotes maronitas o fazem antes da
comunhao.
8.
a Chegado o momento da comunhao o sacerdote consome a metade das santas especies, deixando a outra parte
para dar com eia a ben?ao ao publico, e, depois de dar a
santa comunhao aos fieis, consome o resto das santas espe
cies. Assim, a missa maronita vem a ser missa e benfao do
Santissimo ao mesmo tempo.
9.
a O sacerdote maronita, fazendo uso do incenso,
permanece totfii a missa no meio do altar, nao mudando de
lugar, senao ao ler a epistola, o evangelho e cada vez que
poe incenso no turibulo.
10.
® A santa missa assistida em qualquer rito e valida
e de mesmo merito diante de Deus, basta ser catolica, apostolica, romana, porque o rito e apenas urna cerimonia ex
terna que nao altera a essencia do sacrificio.
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Preparagao do saeerdote
Chegado o momento de celcbrar a santa missa, o sacer
dote vai revestir-se dos paramentos sagrados.
Faz o sinal da cruz:
Em name do Pai e do Filho e do Espirito Santo. A mem.
Lava as maos:
Lava-ntc sempre mais de minha iniqiiidade e limpa-me do
men pecado. Asperge-me com o hissope e serei pure: lava-me
e ficarei mais aivo do que a neve.
Recolhe-se e reza:
Rociados e purificados os nossos coragoes de toda inten$5o mk e pensamento perverso, faze-nos dignos, Senhor Deus
nosso, de entrar em ten “Sancta Sanctorum”, lugar altissimo
c admirivel.
Casta e santamente cstejamos diante de ten santo altar
para oferecer-te sacrificios espirituais e racionais, animados
pela f6 verdadeira, Pai, Filho e Espirito Santo, agora e pelos
sucidos. Am6m.
Veste-se dos paramentos sagrados rezando versiculos apropriados dos salmos. Logo se dirige para o altar.
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PROTKS1S
Introito
O sacerdote beija o altar,
ii tend o :
Achego-me ao altar de
Deus, do Deus que alegra minha juventude. Em tua casa
entrei, Senhor, e ajoelhei-me
diante de teu trono; Rei ce
lestial, perdoa-me todos os
pecados contra Ti.
Pondo as maos juntas sdbre
o altar:
Ata, Senhor, nossas maos
com correntes aos bordos do
teu altar.

Ao mesmo tempo, o Coro
ou Ministro canta:

Louvai o Senhor todos os
povos, aleluia!

Em tua luz vernos a luz,
6 Jesus cheio de luz, porque
tu es a verdadeira luz que
ilumina a criagao. Iluminanos com tua esplendente luz,
e em tua aparicao matutina
seremos iluminados.

Incenso de purificando.
Em louvor e honra da santissima e gloriosissima Trindade, minhas maos pecadoras
poem o incenso. Roguemos
todos e imploremos do Se
nhor misericordia e piedade.
Faz o sinui da cruz coni a
patena:
F.m nome do Pai e do Filho
e do Espirito Santo.
Disposiedo da Oblata:
Segura a hostia coni ambas
as maos sdbre a patena:

Louvai o Senhor todas as
nagoes, aleluia!

0 Justo e Santo, que ha
bitas os lugares esplendidos,
afasta de nos as obras do pecado e os maus pensamentos.
Digna-Te de ajudar-nos a
cumprir, com pureza de coragao, tua vontade.
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0 Deus, eternamente gran
de e admiravel, que aceitaste as oblacoes, os votos, as
primitias e os dizimos de teus
servos crentes, aceita, 6 Senhor, as escolhidas oblagdes
que sao oferecidas por estes
teus servos a teu amor e a
teu santo nome. Guarda-os e
cumula-os de toda bengao espiritual e alegra-os com as
delicias impereciveis e as esperancas prometidas a teus
justos. Infunde, Senhor, tuas
bengaos sobre tudo o que lhes
pertence. Concede saiide e
castidade a seus corpos, e as
suas almas, inocencia e santidade. As almas de seus
mortos da o repouso eterno
nas felizes moradas; e em
troca destas cousas temporais, concede-lhes a vida e o
reino. Amem.
A presenta ao ministro a
hostia para que a incense:
Como cordeiro foi conduzido ao matadouro e como
ovelha estava mudo diante do
que tosquia e nao abriu a
boca, por humildade.
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Gloria ao Pai, ao Filho e
ao Espirito Santo, aleluia!
O Deus, que aceitaste o
cordeiro do integro Abel, a
oblagao do justo Noe e o sairificio de Abrahao, aceita,
por misericordia, nossa oblacao; que nossa oracao te seja
agradavel.
Que a oracao da bem-aventurada Maria seja para nos
urna rnuralha, aleluia!
Deus elegeu, dentre todas
as mulheres a Virgem, porque era a mais pura e a mais
santa de todos os nascidos;
e nela habitou nove meses,
assumindo um corpo.
Descanso aos ficis defuntos e gloria a Ti, 6 Senhor!
aleluia!
0 Vivo que morreu e ressuscitou e deu sua vida aos
mortais, consolo e esperanga
aos defuntos; n'£le ressuscitam os mortos que confessaram sua Trindade.

O celebrante continua segurando a hostici com ambas as maos:
6 Deus, que aceitaste os sacrificios de Abel no campo,
de Noe, na arca, de Abrahao no cume do monte, de Davi
na eira de Ornao o jebuseu, de Elias sobre o Monte Carmelo,
e o obulo da viuva no cofre; Tu, Senhor Deusj aceita estas
oblagoes oferecidas por minhas debeis e pecadoras maos.
Lembra-te, Senhor Deus, dos vivos e dos defuntos pelos quais
te sao oferecidas, e abengoa as casas dos que tas oferecem.
Amdm.
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Colota a hostia sobre a patena:
Senhor, fizeste forte teu trono; confirma teu santuario,
6 Senhor, com tuas maos. O Senhor reinara eternamente.
Incensa a pala que cobre a patena:
O Senhor toinou posse do reino e se revestiu de esplendor: Pai e Filho e Espirito Santo. Amem.
Faz a mistura:
Tomo o calice da salvagao, invoco o nome do Senhor
e oferejo a Deus meus votos.
Este vinho, que e o simbolo do sangue que brotou por
n6s do lado de teu amado Filho N . S . J . C ., eu o ponho
neste calice da salvagao, em nome do Pai, do Filho e do
Espirito Santo. Am£m.
E esta itgua, que e o simbolo da agua que brotou por
nos do lado de teu amado Filho, N .S .J .C ., cu a misturo neste
calice, calice da salvagao, em nome do Pai, do Filho e do
Espirito Santo. Amem.
horbm?, b «ff « flnSJl
Coloca o calice sobre o corporal.
Ponho o calice da salvagao sobre este sarito altar.
Incensa a pala que cobre o calice:
0 Senhor se vestiu de fortaleza e se fez forte: deu finneza a terra para cue nSo se abale: Pai, Filho e Espirito Sactc
Amem.
1. •

que cobre o cbilcc e ■ / ‘er. :

O
ciu r-e ea&riu ds seu glorioso esplendor - de .-.«3 glo*
ria se encheu toda a terra. A Fle a gloria pelos seculos. Amem.
Ministro: “Estomen Kalos Kyrie eleison” .
Os jieis se poem de pe ate o fim da incensagao que segue,
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)>E p i ;
Orarao do perdao
O sacerdote desce os degratis do altar:
Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Am6m.
6 Deus, rogo-Te me fapas digno de aproximar-me, sem
defeito e sem mancha, de teu puro altar, porque eu sou um
servo pecador, que corneti pecados e iniqiiidades diante de
Ti, e nao sou digno de aproximar-me de teu santo altar e de
teus purissimos misterios. Por isto suplico-Te e rogo a tua
bondade misericordiosa. (Bate no pcito tres vezes e continua).
6 Deus misericordioso e amante dos homens, volve a mim
tens olhos de misericordia e complacenda; faze que eu te seja
agradavei e possa estar diante de Ti agora e sempre. Infunde-me a gra$a de teu espirito e purifica-me de meus pecados.
Santifica este sacrificio e concede por ele o perdao dos
pecados e a remissao dos delitos aqueles pelos quais 6 oferecido e tambem a mim, a meus pais e a todos os fieis vivos
e defuntos, que colaboraram comigo e se uniram a mim. Lembra-Te deles, Senhor, em teu reino celestial, com teus justos
e santos que te agradaram com suas boas obras, por intercessao de Nossa Senhora, Mae da Euz, de S. Joao Batista,
de Sao Maron e de todos os santos. Ament.
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MISSA DOS CATECfJMENOS
Introito.

O sacerdote, subindo ao altar, cliz:
Aproximo-me do altar de Deus, do Deus que alegra minha
juventude. Em tua casa entrei, Senhor, e ajoelhei-me diante
de teu trono; Rei celestial, perdoa-me todos os meus pecados
contra Ti
Coro: Rei celestial, perdoa-nos todos os nossos pecados
contra T i.
Sacerdote: Rogai por mim, por amor dc Nosso Senhor.
Coro: Aceite Deus tua oblaeao e tenha piedade de nos
por tuas orafoes.
Incenso de oferenda:

f,.
O sacerdote, incensando a oblata, a craz, o altar e os
jieis, canta coni o corn:
Aceita, pela misericordia de tua benevolencia, 6 Senhor
do Universo, amante dos penitentes, o puro incenso que Te
ofereceram os filhos da Igreja fiel, mediante seus sacerdotes,
para aplacar tua Divindade.
E como aceitaste o sacrificio de Abrahao no cume do
monte, a como Te agradaste do odor do incenso do sacerdote
Aarao. assim te seja agradavel o perfume de nosso incenso para
que com ele sejamos accitos por Ti.
SENTADOS
1.

PRIMEIRO OFfCIO

K\rie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tem piedade de
hos. 0 Senhor, tem piedade de nos; 6 Senhor, perdoa-nos e
tem piedade de nos; 6 Senhor, escuta-nos e tem piedade de
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nos. 6 Senhor, aceita nosso servigo e nossas oragoes e vem
em nosso auxilio e tem piedade de nos.
Pai nosso que estais no ceu, etc., mas livrai-nos do mal,
porque vosso e o reino, a forga e a gloria pelcs seculos dos
secuios. Amem.
Oragrto do Introito:
O .sacerdote em voz alta:
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo no principio
e no fim de todos nossos atos; e que sua misericordia e sua
piedade se derramem sobre nos, humildes pecadores, nesta e
na outra vida, agora e sempre pelos seculos dos seculos.
Ministro: Amem. Roguemos a Deus pela tranquilidade e
pela paz do mundo inteiro, que cre em Cristo, de urna extrernidade a outra:
Pelas almas que sofrem angustia,
pelos enfermos e atribulados,
por nossos pais, irmaos e mestres,
por nossos pecados e erros,
pelas faltas de todos nos,
peios fieis defuntos que nos deixaram.
O sacerdote, coni os- bragos estendidos:
Senhor Deus nosso, faze-nos dignos de entrar sempre
em tua casa, de chamar com confianga a tua porta e de tributar-Te adoragao com pureza em teu santo templo; assim,
Tu nos escutaras com clemencia e satisfaras as nossas petigoes do tesouro de tua misericordia, a fim de que te glorifiquemos com alegria, a Ti, Pai e Filho e Espirito Santo.
Coro: Amem.
O GLORIA
Sacerdote: t Paz a Igreja e a seus filhos.
Em seguida diz com o coro:
Gloria a Deus nas alturas, paz na terra e boa esperanga
aos homens. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo,
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desdc o principio c ate o fini dos seculos. 6 Senhor, abre
incus labios c minha boca pronunciara teus louvores. Senhor,
abrc meus labios e minha boca cantara teus louvores. Poe,
Senhor, urna guarda em minha boca e urna guarda em meus
labios pura que mcu coragao nao se incline a palacras mas
e nao cometa obras de iniqiiidade.
Lembra-Te, Senhor, de tuas misericordias e de tuas gragas e nao te lembres das faltas que tenho cometido, mas lembra-Te de mini segundo a grandeza de tua misericordia. Senhor,
amei o servigo de tua casa e o lugar da habitagao de tua
gloria. A tua casa e devida a santidade atd o fim dos dias.
Louvai o Senhor, todos os povos: louvai-O, todas as nagoes, porque sua misericordia se confirmou sobre nos e a
verdade do Senhor permanece eternamente.
G16ria ao Pai. ao Filho e ao Espirito Santo, agora c
sempre pelos seculos e paz na terra e boa esperanga aos
homens.
LADA1NHA POK INTERCESSIO DA SS. V1RGEM:
O sacerdote (na missa pontifical, o assistente ou o dia
cono):
GiOria. aguo de gragas, adoragao, honra, exaltagao, mag
nificentia. grandeza: ao Grande que se fez pequeno e engrandeceu u humildc V'irgem; u Deus que, feito homem, sulvou a
humanidade: ao Altissimo que, humilhado, exaltou os humildes; ao Bom. digno de gloria e honra neste momento e sem
pre, em todas as festas, tempo, horas c dias de nossa vida
e pelos seculos dos seculos.
Coro: Amem.
Sacerdote: Celebrando com hi nos e louvores e salmos
do Espirito Santo a Bcm-aventurada Maria sempre Virgem e
Mae de Deus, nos a imploramos como suplicante em nosso
favor, e dizemos a seu Filho, nascido de seu seio: Senhor,
por intercessao de tua Mae:
Extirpa da terra e de todos os seus habitantes as feridas
e os aeokes da ira.
Extermina as adversidades e as sedugoes.
Aparta de nos a guerra, a escravidao, a fome e a peste.
Compadece-Te de nossa fraqueza.
Visita nossa enfermidade.
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Socorre nossa pobreza.
Livra-nos das opressoes.
Concede o descanso aos tieis defuntos que nos deixaram
Faze-nos a todos dignos de urna morte calma, a fim de
que te tributemos gloria, agora e sempre pelos seculos.
OFERTfiRIO:
Comeinoragiies. Intengoes da Missa:
O sacerdote reza em voz
baixa:
A Ti, 6 Jesus Cristo, FiIho Unigenito e elerno, oferecemos o incenso, fazendo
memoria de tua Mae e de teusantos. Accita-o, segundo a
tua vontade, a de teu Pai e a
de teu Fspirito Santo, agora
c sempre pelos seculos.
O sacerdote, cruzando as
palmas das nuios subre a
oblata, continua ern voz bai
xa:
Eazemos comemoracao de
Nosso Senhor, Deus e Sal
vador Jesus Cristo, e de toda
a sua missao salvifica que
realizou por nos. Lembramonos neste tempo e sobre esta
mesa eucaristica, ante a qual
estamos, de nossos pais Adao
e Eva e de todos os homens
que agradaram a Deus, desde Adao ate hoje, em espe
cial e nominalmente, da San
ta, gloriosa e sempre Virgem
Mae de Deus, Maria; dos pro
fatas, dos apostolos, dos mar-

0 ministro ou ebro canta:
1 embramo-nos sempre de
Maria, Mae de Deus, dos profetus, martires, justos, sacer
dotes e de todos os filhos da
Igreja, de gera^ao em gera?ao.
Roga por nos, Mae Puris
sima. Se para nos um au
xilio.
Eis que estamos proximos
da ruina, tem piedade, San
ta Imaculada.
0 Virgem, roga sempre
por nos, a fim de que nao
nos percamos.
Intercede, suplica ao FiIho, para que tenha piedade
de nos.
Vinde em paz, 6 apostolos,
pregadores do Evangelho.
Vinde em paz, 6 martires,
6 amantes do Esposo,
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tires, confessores, justos, sa
cerdotes, santos padres e doutores ortodoxos, eremitas tementes a Deus, de todas as
virgens, de Sao N .......... sobre cujo altar oferecemos
nosso sacrificio, em memoria
de nossos pais e irmaos, pa
rentes espiriluais e carnais, e
de todos os fieis defuntos, filhos da santa Igreja.

0 Jesus usa de misericor
dia com as almas dos que
descansam.
Da-lhes
mente,

a

vida,

eterna-

Da-lhes descanso, pelos seculos.

O sacerdote faz comemoragao das pessoas que quer e logo
diz:
Deus, Tu es sacrificio e por
Accita esta obiagao oferecida per
soa, pelas almas de teus servos, e
todes aqueUs que cumprirani tua

Ti o sacrificio e oferecido.
melo de minha humilde pesda-lhes descanso eterno coni
vontade.

0 Deus, lembra-Te e concede o descanso a meu pai e a
minha mae, e a todos cs que estao unidos a mim, a todos
os que se recomendaram a minha humildade, cujos nomes
te sao conhecidos, para que eu, pecador, me lembre deles
neste sacrificio que Te oferego.
Balendo tres vezes ao peito, continua:
O Trindade santa, tem piedade de mim; 6 Trindade san
ta, perdoa meus pecadcs; o Trindade santa e glorificada, aceita
de minhas pecadoras macs este sacrificio.
Pondo as maos juntas sobre a oblata:
6 Deus, por esta oblagao, lembra-Te sobre este altar
de Sao.............. de nossos pais, irmaos, mestres e defuntos; 6
Deus, esqueee, apaga, absolve e perdoa agora todos os meus
pecados e culpas e as daqueles que por meu intermedio Te invocam com verdadeira fe; particular e expressamente, lembraTe, Senhor, daqueles pelos quais e oferecido este sacrificio, e
daqueles que me pediram ou mandaram que me lembre deles
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diante de Ti. Lembra-Te deles, Senhor, e apaga seus pecados
por tua abundante misericordia. Amem.
Abre as maos sobre a oblata:
Senhor Deus onipotente, que perdoas as culpas dos homens e que nao queres a morte do pecador, levanto a Ti as
maos de meu coragao e pego-Te a remissao de todas as minhas
transgressoes; e ainda que indigno, rogo-Te preserves minha
mente de toda obra do inimigo, meus olhos, de olhares pecaminosos, meus ouvidos, de escutar palavras vas, minhas maos,
de obras detestaveis; guarda meus sentimentos em teu santo
temor a fim de que eu seja todo teu e mereca o dom de teus
divinos misterios. 0 Senhor Deus nosso, a Ti seja a gloria
pelos s6culos. Amem.

2.

SEGUNDO OF1CIO

Introito:

Sacerdote: Entrei, Senhor, em tua casa e me ajoelhei diante
de teu trono, Rei celestial, perdoa-me todos os meus
pecados contra T i.
Coro — Rei celestial, perdoa-nos todos os nossos pecados
contra Ti.
Sacerdote: Rogai por mim, por amor de Nosso Senhor.
C6ro: Deus aceite tua oblagao e tem piedade de nos por
tuas oragdes.
Sacerdote: Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo, agora
e pelos seculos dos seculos.
Ministro: Roguemos a Deus pela tranqiiilidade e a paz do
mundo.
Coro: Amem.
Sacerdote: Senhor Deus misericordioso e amante dos homens,
faze-nos dignos de estar em tua presenga com atengao,
temor e com recolhimento espiritual; e que, com pureza
e santidade, Te louvemos e sirvamos qual Senhor e criador
de todas as coisas, a quem e devida a adoragao e a honra
por parte de todos; 6 Senhor nosso Deus, a Ti sempre
a gloria.
Coro: Amem.
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DE l 'f
Incenso tie Penitencia. O Miserere
O sacerdote incensa a oblata, a cruz., o altar e os fiiis,
rezundo com o ministro ou o coro o salmo 50. Durante a incensagdo, os fieis se poem de pt; depots podem sentar-se.
Teni piedade de mim, 6 Deus, segundo a tua misericor
dia; segundo a multidao das tuas clemencias, apaga a minha
iniqiiidade.
Lava-me inteiramente da minha culpa, e purifica-me do
meu pecado.
Porque eu reconhego a minha maldade, e o meu pe
cado esta sempre diante de mim.
Pequei contra Ti so, e fiz o que e mal diante dos teus
olhos, para que Te manifestes justo na tua sentenga, reto no
teu juizo.
Eis que nasci na culpa, e minha inae concebeu-me no
pccado.
Eis que Te cornprazes na sinceridade do eoragao, e no
meu intimo me ensinas a sabedoria.
Asperge-me com o hissope, e serei purificado: lava-me
e me tornarei mais branco que a neve.
Faze-me sentir gozo e alegria, exultem os ossos que que
brantaste.
Aparta o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as
minhas culpas.
Cria em mim, 6 Deus, um eoragao puro, e renova em
mim, um espirito firme.
Nao me arremesses da tua presenga, e nao retires de
mim o teu espirito santo.
Da-me a alegria da tua salvagao, e conforta-me com
um espirito generoso.
Ensinarei aos iniquos os teus caminhos, e os pecadores
se converterao a Ti.
Livra-me da pena do sangue, 6 Deus, Deus meu Sal
vador: a minha lingua exuite com a tua justiga.
Senhor, abriras os meus labios, e a minha boca anunciara os teus louvores.
Porque nao te apraz o sacrificio, e se te oferecesse um
holocausto, nao o aceitarias.
O meu sacrificio, 6 Deus, e um espirito contrito; nao
desprezaras 6 Deus, um coragao contrito e humilhado.
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Senhor, se benigno com Siao, por tua bondade, reconstruindo os muros de Jerusalem.
Entao aceitaras os sacrificios legitimos, as oferendas e os
holocaustos; entao oferecerao vitimas sobre o teu altar.
SENTADOS
O sacerdote continua:
Tem piedade, de nos, 6 Deus, segundo tua graga; perdoanos nossos pecados por tua misericordia; lava nossas culpas
pela abundanda de tua clemencia e cria em n6s um coragao
puro e um espirito de retidao e de humildade.
Santifica nossos pensamentos e faze-nos mais puros que
os holocaustos perfeitos e que os sacrificios da let.
Ensina aos maus teus carainhcs e chain?, a Ti os que
errans, a fim de que sua lingua louve tua iustica e meregam
tuas eternas misericordias. 6 Pai, Filho e Espirito Santo, agora
e sempre e pelos secuios. Amem.
Ministro: Estejamos devotamente em oragao e siiplica diante
do Deus dos denses, Senhor dos senhores e Rei dos reis,
e diante de seu altar propiciatorio e dos gloriosos e divi
nos misterios de nosso Redenior. Com os aromas do in
censo, Senhor, imploramos tua misericordia
“Sedro’’: Hino liturgico.

Cada dia da semana e cada festa tem Sedro vrdprio. Eis
cani o das festas da Sentissima Virgem e das quarias-feiras:
Forna-rsos dignes, Senber, 'c3s dar-Te gloris, acao de r:rr
gas, ver.eracao, honra, exIipcSo :a; • - :ficSncia, grandeaa.
Salve, Maria, que £6s& eia tua virgindade Miis do Onipotente dc quem estSo cheios os_ celts e a terra.
Salve, Maria, que foste em tua virgindade Mae do Eteruo, cujo nome existia antes do sol.
Salve, Maria, que foste em tua virgindade Mae do Criador, que da terra formou Adao.
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Salve, Maria, que foste em tua virgindade Mae do Artifi
ce, que formou Eva e a entregou a Adao.
fis bem-aventurada, Maria, que santamente foste Mae
do Santo que entregou as cousas sagradas aos filhos de Levi.
fis bem-aventurada, Maria, porque em teu seio habitou
santamente o Unigenito e esplendor do Pai que, como file,
existe por si mesmo.
fis bem-aventurada, Maria, porque de teus peitos tomou
leite Aquele que sacia todas as criaturas.
fis bem-aventurada, Maria, porque carregaste em teus
joelhos e embalaste em teus bragos o Filho do Excelso, a
quem levam em triunfo as Virtudes celestiais.
Bem-aventurada proclamam tua virgindade todas as geragoes, porque teu Filho extirpou da humanidade a maldigao.
Nos, agora, chamamos bem-aventurada tua virgindade,
prostrando-nos diante de ti e suplicando-te:
Intercede por nos ante o Senhor que nasceu de ti, a fim
de que derrame sua misericordia sobre o povo, que honra o
dia de tua festa.
Aceite file, de nos, por tua intercessao, este sacrificio,
e por ele seja sempre propicio a nossas almas.
Gloria a Ti, Senhor, que, nascendo dela Te fizeste homem, e recebeste em uma so pessoa duas naturezas e duas
vontades.
Agao de gragas a Ti e a teu Pai, que contigo e com o
Espirito Santo sois tres pessoas e um Deus unico sem divisao.
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Hino para os sabados e comcmoracocs dos definitos.
6 Deus, digna-Te es.cutar nossas or accies; e abre tua porta
& suplica de nossa humildade; da o descanso eterno a nossos
irmaos, padres e superiores, que rporreram na verdadeira fe.
Apague seus pecados do livro do teu juizo e conduza-os
ao paraiso cheio de vida; e a todos os que se encomendaram
a nossas oragoes, purifica e perdoa todas as culpas que cometeram em tua presenca.
Por teu nome glorifica as igrejas e os conventos; por tua
cruz guarda os presentes e os ausentes, pelas oragoes e rogos
de Maria tua Mae, as suplicas dos martires e dos santos.
E a todos os que tem conosco relagao e participagao,
remunerai-os Senhor com a recompensa que merecem as
boas obras; e em troca dos bens materiais e terrestres da-lhes,
Senhor, com os profetas, apostolos e martires as bemaventurangas prometidas.
Apieda-Te 6 Deus e perdoa as ofensas de todos os que
pecaram e nos ofenderam neste mundo; e da-lhes Senhor,
seguranga ante teu tribunal para o dia em que ponhas a
descoberto as obras ocultas.
Nao nos negue, porquanto eremos em Ti, Filho de Deus;
e nao nos deixes como ao povo que Te renegou; nao nos
prive de tua heranca cheia de vida como o discipulo traidor
que te vendeu e guardou o teu prego.
Guarda aos pastores a cabega de teu rebanho, para que
resplandegam em Ti qual Simao, chefe dos discipulos; justi
fica aos sacerdotes, purifica aos diaconos de tua igreja; faga
que todos sejam dignos de apascentar, com esmero, teu povo.
Fortalece em suas lutas a nossos reis; e exalta a santa
igreja em todo o orbe; da-lhes Senhor, soberania e poderio
qual Ezequiel, Asa e David, os reis justos.
Guarda aos homens, mulheres, jovens e virgens com o
sinal de vida, a cruz radiante; bendize aos vivos pela imposigao de tua destra, a fim de que celebrem todas as festas
que mandaste.
Coloca a tua direita divina sobre o coro glorioso de
Simao Pedro e Joao, aos defuntos que santamente se separa
ram de nos, levando teu Corpo e teu Sangue cheics de vida.
E quando julgares todas as ragas e tribos, Te rogamos
Senhor, nao nos julgues conforme nossas prevaricagoes; e todos
cantaremos louvores excelsos a tua Divindade, Padre, Filho
e Espirito Santo, a quem damos gloria.
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Hino para os outros dias da semana
0 Bondoso que trouxeste a existencia tudo do nada;
criaste esplritos e corpos; querubins de muitos olhos; serafins
de seis asas; tronos, dominagoes e potestades de luz e dc
espirito; todos para servir-Te.
Edificaste na terra uma igreja qual a do ceu, para que
anjos e homens glorifiquem tua majestade; enfeitaste-a com
profetas, apostolos, martircs, confessores, doutores e sacerdo
tes da verdade;
Monjes e ermitoes, virgens santas, que mereceram a coroa
da gloria, nas obras da virtude. Completaste-a com os puros
sacerdotes para te incensarem e em sacrificio, oferecerem teu
corpo e teu sangue, glorificando tua divindade.
Que grau tao alto, que privilegio alcancou o genero hu
mano! Aquele a quem os anjos nao ousam olhar, os huma
nos podem segurar!
Oh! misterio indecifravel, que o profeta chamou Maravilha! O Senhor fez-se homem, para o homem!
E suportou sofrimento e morte, ressuscitou com gldria,
subiu aos Ceus, sentou-se a direita do Pai; enviou o Espirito
Santo aos beatos discipulos. E esta conosco ate o fim, como
file nos ensinou.
Tu, Senhor, fizeste tudo isto para nossa humanidade,
de tua onipotencia desceste ate nossa miseria; aceita esta oferenda de nossas maos pecadoras, que Ta agrade, e tem piedade
da Igreja e de todos os seus filhos.
Guarda os vivos, por tua cruz; da descanso aos mortos,
por tua graca; por intercessao de Maria tua Mae e oracoes
de todos os teus Santos; 6 Pai, Filho e Espirito Santo; Cnico
e Verdadeiro Deus, a Ti damos gloria por todos os suculos.
Amem.
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Incenso de louvor. TRISAGIO.

Ministro. Estejamos atentos na oracao e suplica.
O sacerdote incensa a oblata, cantando tres xezes:
Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal.
O com responde:
Tein misericordia de nos.
O sacerdote, incensando a cruz e o altar:
Senhor, santo, glorioso, forte e imortal, que habitas nos
santos e cuja vontade descansa tranqiiila neles: santifica, 6
Senhor, nossos pensamentos e purifica nossa mente de toda
mancha de culpa e de pecado, a fim de que, em tua santa
igreja elevemos a Ti louvores puros, agora e sempre e pelos
sdculos.
4.

LEITURAS
Epistola

Ministro: Seja cantado um salmo de louvor ante nosso
Pai. Abengoa, senhor.
O sacerdote, abencoando:
Canta e louva a teu Criador.
O cdro aherna com o sacerdote um hino segundo a festa.

< 5?^

(5 V 7 S
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DOMINGOS
Ministro:
Bendito seja o que destacou o domingo dos outros dias,
e fez dele a joia do ceu e da terra; a joia dos anjos e dos
homens.
Sacerdote:
Dos cumes das montanhas louvem os anjos o dia do
domingo e glorifiquem Deus.
Ministro:
0 Deus que aceitaste por tua misericordia a oferenda
dos primeiros justos, aceita misericordiosamente, nossas oferendas, compadega-Te de nossas oragoes.
SEGUNDAS E TftRCAS-FEIRAS E FESTAS DO
SANTiSSIMO SACRAMENTO
Ministro:
Aquele a quem Moises viu na sarca e Ezequiel no carro,
e o mesmo que se oferece no altar e as nagoes o recebem
para viver.
Sacerdote:
Aquele a quem os Querubins e Serafins servem coni
grande temor, e o mesmo que se oferece no altar e as na
goes o recebem para viver.
Ministro:
0 Deus que aceitaste. . .
QUARTAS-FE1RAS E FESTAS DA SANTISSIMA VIRGEM
Ministro:
Bendita sejas tu, Mae beata e gloriosa em tua virgindade
porque de ti, de modo purissimo, apareceu o fruto glorioso
que do Pai procede.
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Sacerdote:
Conveni que seja comemorada a Samissima Viigem Ma
ria, porque Aquale que sust6m iodo o criado foi sustentado e
acalentado sobre seus joelhos.
Ministro:
0 Deus que aceitaste. . .
QUINTAS-FEIRAS E COMEMORACOES DOS APOSTOLOS
Ministro:
Os apostolos que propagaram teu Evangelho e morreram
por Ti, pedem a tua misericdrdia para que tenhas piedade de
nds.
Sacerdote:
Os apostolos que propagaram teu Evangelho, gritam dos
cumes das montanhas e Te glorificam, 6 Senhor, para que
tenhas piedade de nos.
Ministro:
Sobre o alicerce da fe foi colocado S. Pedro, e sobre
esta pedra fundamental foi construida a Igreja.
SEXTAS-FEIRAS E COMEMORACOES DOS MARTIRES
Ministro:
Os martires sao semelhantes as arvores plantadas a beira
das fontes; as drvores produzem os frutos, os martires espalham bens.
Sacerdote:
0 eleitos que amastes e despresastes o mundo passageiro, pedi por nos ao Cristo, para ter misericordia de nos.
Ministro:
O Deus que aceitaste. . .
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SABADOS E COMEMORAQ6FS DOS DEFUNTOS
Ministro:
Afasta, 6 Senhor, por tua misericordia, o fogo e labaredas dos mortos que creram em Ti, dormiram e descansaram
na tua esperanca.
Sacerdote:
E, que tua cruz seja a ponte para o porto da vida, aos
corpos e almas os quais Te vestiram na agua do batismo.
Ministro:
0 Deus que aceitaste...
QUARESMA
Ministro:
Pelo jejum abrem-se as portas do paraiso. entrant os
jejuados e herdam o reino.
Sacerdote:
O ceu e o reino esperam os que jejuarn; os que com
pureza jejuarn de verdade.
Ministro:
Que o nosso jejum Te agrade, 6 nosso Salvador, e sejam
as nossas ora^oes, aceitas como oferendas.
Entrementes, nos dias mais solenes, pode-se jazer a procissdo
on a entrada com o Evangelho.
Ministro ou diacono: Leitura da Epistola de Sao Paulo
aos .......... . eu o leio ante estes misterios e ante nosso Pai,
sacerdote de Cristo. Abenqoa, senhor.
O sacerdote abengoando:
t Gloria ao Senhor de Paulo e dos profetas e dos aposto
los; a misericordia de Deus esteja sobre os leitores e ouvintes
e sobre esta cidade e seus habitantes, para sempre. Amem.
O Ministro le a Epistola:
(Ver Calendario)
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Terrninaila a leitura da Epistola, o Ministro acreseenta:
E seja sempre gloria a Deus!
O aleiuia de Davi seja cantado diante de nosso Pai,
abengoa senhor.
O sacerdote abengoando:
t Deus aceite teu hino e alegre o
no reino dos ceus para sempre.
Ministro e coro: Aleiuia, aleiuia!
Sacerdote: Imolai a Deus sacriticios
rendas, entrai na casa do Senhor
templo, dai-lhe gragas e bendizei
cede a vida. Aleiuia!

coragao de teus ouvintes
de louvores; levai ofee adorai-O em seu santo
seu nome do qual pro

Diz-se nas festas da Santlssima Virgem:
A filha do rei levantou-se com gloria; e a rainha sentou-se
a sua direita. Aleiuia!
E nas comemoragoes dos defuntos:
Fizeste maravilhas com os mortos, e os fortes ressuscitaram de seus tumulos cantando tua gloria. Aleiuia!
E nas festas dos Santos:
Os justos brotam como as palmeiras e crescem como
o cedro do Libano. Aleiuia!
Anuncios e bencao
Ministro: Ante a mensagem do nosso Salvador, que anuncia
a vida a nossas almas, com os aromas do incenso que
e oferecido, imploramos, 6 Senhor, tuas misericordias.
Sacerdote: Kyrie eleison (tres vezes). t A paz seja convosco.
Coro: .E com teu espirito.
Sacerdote: Escutemos o anuncio da vida e salvagao de nossas.
almas tornando o santo Evangelho do apostolo (ou Evan
gelista) Sao N ........... pregador da Vida ao mundo.
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Ministro: Ficai cm silendo, ouvintes, porquc agora vai sci
lido para vos o santo Evangelho. Ficai atentos, irmaos
que escutais; louvai e agradecci a palavra do Deus Vivo.
Sacerdote: Ao tempo da rnissao de Nosso Senhor, Deus e Sal
vador Jesus Cristo, file falou a seus discipulos e iis
turbas.
Os fieis se poem de pe ute o fim do incensagao do Credo.
DE Pft
Ministro: Abcn$oa, senhor nosso Pai.
O sacerdote bcija o altar e abengoa os fidis:
A dextra t de N .S .J.C . c o alto brafo de sua onipotencia, o oculto poder de sua majestade, que 6 fonte de todas
as bengaos e de todos os dons da vida, que desceu sohre os
santos Apostolos no santo Cenaculo de Siao e os saritificou,
e s6bre o monte das Oliveiras e os abengoou, venha e desga t e repouse sobre os irmaos, leitores c ouvintes c os con
serve: conserve tamb&m este lugar c esta cidade e seus fieis
habitantes e conceda o descanso as almas dos fieis que a deixaram e t guarde os fieis vivos que nela habitant, em todo
momento c em todo tempo e pelos sectilos ............................
Coro: Ament.
Sacerdote: Ao tempo da ntissao de Nosso Senhor Deus e Sal
vador, Jesus Cristo, Verbo de Deus, que por n6s se fer
carne, aconteceu o que segue.
Coro: Senhor, tem piedade de nos.
Sacerdote: O Senhor tenha misericordia dc nos e de v6s e dc
todos os filhos da Santa Tgreja, filhos do batismo recon
ciliabor.
Santo Evangelho
imi nome do Pai, do Filho e do Fspirito Santo, unico
Deus. Ament.
Naquelc Tempo. . .
(Ver Calendario)
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Terminada a leituro. do sarito Evangelho, o sacerdote abengoa os fieis, dizendo:
A paz t seja com todos vos.
E reza, ern voz baixa, uma aedo de gragas-.
Louvor, agradecimento e glorificacao a Jesus Cristo por
suas paiavras vivificantes dirigidas a nos, e tambem a seu
Pai que o enviou para redengao nossa, e ao Espirito vivo e
santo, agora e em todos os tempos e pelos seculos.

MISSA DOS FIEIS
Hino
O sacerdote estende os bracos:
O Senhor reinou e se vestiu de gloria. Alelnia!
Eu sou c pao da vida, diz o Senhor. Desci do alfo para
qoe em mini viva o mundo. O Pai me enviou, Verbo sem
carne; e o seio de Maria, ccmo terra fecunda, recebeu-mc, de
licioso grao de tfigo. Os sacerdotes me carregam agora, com
jubilo, sobre os altares.
Aleluia! Accita, Senhor, uossa oblacao.
Ou nas festas da Santissima Virgem:
Seja para nos, tua oracao, uma muralha. Aleluia!
Pedi por nos 6 Mae de vida, que de teu seio raiou o
filho glorioso, para afastar sua ira, castigo, iniqiiidades e guiarnos no verdadeiro caminho. E glorificaremos no dia de tua
memoria, teu filho unico, nosso Salvador. Aleluia!
Aceita Senhora, nossas oragoes.
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E nas comemorapoes dos finados:
Gloria ao Pai, ao Filho c Espirito Santo. Aieluia!
Recorda-Te Senhor dos defuntos e da-lhes o dcscanso porque se revestiram de ti no batismo e te receberam do altar.
Os que comeram de teu corpo sacrossanto e beberam do teu
sangue santificante como sinal da vida eterna. Aieluia!
Perdoa-nos e a eles.
Oit recita outro hino scgundo o dia.
Incenso dc fc: Credo.
O sacerdote pde incenso:
Em louvor e honra da Santissima e gloriosissima Trindade. . .
Incensu a oblatu, o altar e os ficis, rezando coni o coro o
Simbolo dc Niceia:
Creio em um so Deus, Pai onipotente, Criador do ceu
e da terra, de todas as cousas visiveis e invisiveis. E em um
so Jesus Cristo, Filho Unigenito de Deus, nascido do Pai,
antes de todos os seculos. Deus de Deus, Luz de Luz, Deus
verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas nao feito, consubstancial ao Pai. pelo qual foram feitas todas as coisas.
tie, por nos. homens, e pela nossa salvagiio, desceu dos ceus.
E se encarnou por obra do Espirito Santo, em Maria
Virgem. E FfiZ-SE HOMEM. Foi tambem crucificado por
nos; sob Poncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, scgundo as Escrituras.
Subiu ao ceu, esta sentado a direita do Pai, de onde ha
dc vir segunda vez, com gloria, a julgar os vivos e os mortos;
e seu reino nilo tera fim.
Creio no Espirito Santo, que e Senhor e da a Vida e pro
cede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho e juntamente
-adorado e glorificado, e e o que falou pelos Profetas.
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Creio na Igreja, una, santa, catolica e apostolica. Con
fesso um Batismo para remissao dos pecados. E espero a ressurreigao dos mortos, e a vida do seculo futuro. Amem.
Terminada a incensaido, os fieis podem sentar-se.
SENTADOS
Lavabo
Lavando as mctos, d iten t voz buixa:
Lavei na inocencia as maos e circundei teu altar, 6 Senhor, para ouvir a voz de ten louvor e cantar todas as tuas
maravilhas. Alegrar-me-ei e regozijar-me-ei em Ti e eantarei
teu Nome altfssimo.
Volta para o centro do Altar:
Aproximo-mc do altar de Deus, do Deus que alegra minha juventude.
Entrei, Senhor, em tua casa, ajoelhei-me diante de teu
trono; Rei Celestial, perdoa todos os meus pecados contra Ti.
Coro: Rei celestial, perdoa todos os nossos pecados contra Ti.
Sacerdote: Rogai por mim a Nosso Senhor.
Coro: Deus aceite teu sacrificio, e por tuas oragoes tenha piedade de nos.
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“ANAFORA”
l.

Oraedes da Pax.

O sacerdote, benzendo-se:
Gloria ao Pai. ao Filho e ao Espirito Santo, agora e
sempre.
Coro: Amem.
O sacerdote com as rniios estendidas:
Senhor nosso Jesus Cristo, que disseste a tens apostolos:
“Eu vos deixo minita paz, eu vos dou a minha paz”, se-nos
propicio e por teu beneplacito concede-nos tua tranqiiilidade
e tua paz. Tua gloria exaltamos e a teu Pai bendito e a teu
Espirito Santo, agora e sempre e pelos seculos.
Coro: Amem.
O sacerdote, inclinado, reza
em voz baixa:
Senhor, Deus Poderoso,
que na abundanda de tuas
misericordias visitaste nossa
pobreza e nos elegeste a nos,
miseraveis servos e pecadores
para o servito de tua Majestade, a fim de que sejamos
ministros de teu santo altar;
Tu, pois, Senhor, por tuas
longas misericordias, fortifica-nos pela virtude do Espi
rito Santo e concede-nos que
abramos nossa boca para in-

O Ministro:
Fiquemos atentos.
Roguetnos, demos gragas.
Adoremos e glorifiquemos o
Cordeiro vivo de Deus que
se oferece sobre o altar.
Deus se inclinou
ate os pecadores,
filhos de Adao,
e os salvou do erro,
da servidao do pecado.
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vocar teu Santissimo Espirito
sobre este sacrificio oferecido para remissao de nossos
pecados e a salvagao de nossas almas.
Concede-nos que nos de
mos mutuamente a paz com
osculo santo, que nos enriquegamos em teu amor, que nos
tornemos repletos de tua caridade. E genios gloria e agao
de gragas a Ti, a teu Filho
Unigenito e a teu Espirito
Santo, agora e sempre e pelos
seculos.
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Neste sacrificio,
fagamos comemoragao
da Purissima Virgem Maria,
dos Profetas,
dos Apostolos,
dos Martircs
e dos Justos.
Nosso Pai faz mencao em
sua missa
de tortos os crentes em Cristo.
Kyrie eleison'

O sacerdote beija o veu e o coloca sobre o calice:
Adoramos-Te, Senhor misericordioso, e rogamos-Te nos
concedas tua paz para que estejamos sempre ao abrigo dos
males. Tua gloria exaltamos agora e sempre e pelos seculos.
Coro: Ament.
Sacerdote: Aceita, 6 Senhor, nossas oblagoes e faze que nossos
dias transcorram em tua paz; livra-nos da eterna condenagao e une-nos a teu rebanho eleito; a Ti cantamos
a gloria agora e sempre e pelos- seculos.
Coro: Amem.
2.

Osculo da Paz.

Ministro: Cada uni de nos de a paz a seu proximo com
amor e fidelidade agradaveis a Deus.
Da-nos a Paz, 6 veneravel Pai.
O sacerdote, locando o altar, a patena e o calice, entrega
n paz, dando sua rnao ao ministro:
A Paz seja contigo, 6 altar de Deus!
A Paz com os santos misterios postos sobre ti.
A Paz seja contigo, Ministro do Espirito Santo.
O ministro entrega a paz aos ficis juntando-se as maos.
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O sacerdote, agitando o vett sobre os misterios:
Tu es o duro rochedo do qua! brotaram doze rios de
6gua para as doze tribos de Israel.
O sacerdote jaz com o veu o sinat da cruz, sobre si
mesrno e sobre o povo pela direita e esquerda do altar, dizendo:
O amor de Deus Pai, a graga do Fiibo Unigenito e a
partieipacao e vinda do Espirito Santo seja com todos vos,
innuas meus, pelos seculos.
Coro: £ com teu espirito.
3.

Prefacio e Sanctus.

O sacerdote benze a hostia, o calice, e logo juntamente
as obla^des, dizendo por tres vezes:
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo, Misterio
adoravel e digno de louvor, no qua! nao ha separagao, agora
e sempre e pelos seculos.
Coro: Amem.
O sacerdote, levantando as mdos:
Ao alto a mente, a conscienda e os coragoes de todos
nos!
Coro: A Ti, 6 Senhor, com temor e tremor.
Sacerdote: Demos gragas ao Senhor com temor e adoremo-Lo
com tremor.
Coro: £ digno e justo.
O sacerdote, em voz baixa:
Verdadeiramente, e digno e justo dar-Te sempre gragas a
Ti, Senhor Deus Onipotente.
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Continua em voz alta, com maos estendidns:
Glorificam-Te os Anjos, 6 Senhor, adoram-Te as Dominagoes, diante de Ti tremem as Potestades. Os Ceus e as Virtudes dos Ceus e os bem-aventurados Serafins, todos juntamente
Te louvam. Torna-nos dignos de aclamar com eles e com
eles dizer, humildemente: Sarito, Santo, Santo.
Outro prefacio:
Diante de Ti, Senhor, estao olhando os Querubins das
quatro faces, os Serafins das seis asas. cobrindo as faces com
duas asas, escondendo os pes com duas asas e voando um
ao outro com duas asas, cantam, entoando com vozes puras
hinos divinos dizendo:
Santo, Santo, Santo.
Coro: Santo, Santo, Santo es, Senhor Deus forte “Sabaot” .
Os c6us e a terra estao cheios da gloria e da honra de
tua Majestade. Hosana nas alturas! Bendito o que veio
e ha de vir em nome do Senhor, Hosana nas alturas!
OS Fl£lS AJOELHAM-SE

O sacerdote, etn voz baixa:
Santo es, Deus Pai, que para a nossa salvagao mandaste
teu diletissimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.
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CANON
1.

Cdnsagrayao

O sacerdoti’ tonui a hostia em suas mSos e Jiz em voz
alta ou canta as palavras da consagragao:
No dia anterior a sua Paixao tomou o pao em suas
santas maos, ergueu os ollios a Ti, Deus, seu Pai Onipotente,
Te deu gratas t benzeu-o t santificou-o t partiu-o e deu-o a
seus discipulos, dizendo:
TOMA1. COMEI D P E TODOS, feSTli t MEU CORK):

Coro: Amem.
O sacerdote faz gemtflexao e torna o calice:
Do mesmo modo, depois de liaver ceado, tomou ein suas
maos santas este caiice puro, dcu-Te gracas t benzeu-o t san
tificou-o t e deu-o a seus discipulos, dizeudo:
TOMAE, BEBEI DELE TODOS. ESTE g O CAIICE DE MEU
SANGUE. DO NOVO E ETEHNO TESTAMENTO. MISTfiRTO DE
F£, QUE POR VOS E POR MUITOS SERA DERRAMADO PARA
REMISSAO DOS PECADOS.

Coro: Amem.
O sacerdote genuflete e continua:
Tddas as vezes que fizerdes isto, fazei-o em memoria de
Mini ate que Eu venha.

2.

Anamnesis

Coro: Comemoratnos, Senhor, tua morte, confessamos tua ressurreifao, esperamos tua segunda vinda e imploramos
tua piedade e tua clemencia. Tua misericordia sobre todos n6s.
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Sacerdote: I embramo-nos, Senhor Deus, de tua Paixao salvadora, de tua Ressurreicao da morte, e de tua gloriosa
Ascensao ao ceu. Pelo que tua Igreja Te oferece este
puro e santo sacrificio, dizendo:
Coro: Teni piedade de nos. Deus onipotente, tem misericor
dia de nos.
Sacerdote: Tambem nos, Senhor, teus servos humildes e pecadores, que recebemos teus dons, damos-Te gragas de
todos e por todos.
Coro: Louvamos-Te, glorificair.os-Te e Te bendizemos. Adoramos-Te, confessamos-Te e Te rogamos: tem piedade
de nos e escuta-nos.
Sacerdote: Comemoramos em primeiro iugar e de modo es
pecial a bem-aventurada, gloriosa e sempre Virgem Maria,
Mae de Deus.
Ministro: Lembra-Te dela, 6 Senhor Deus, e por sens puros
e santos rogos, se-nos propicio e escuta-nos.

O sacerdote, em voz baixa:

O ministro prepara os ficis
a vinda do Espirito Santo:

6 Mae de Nosso Senhor
Jesus Cristo. roga por mim ao
Filho Unigenito que de ti
nasceu a fim de que perdoe
meus delitos e pecados e aceite por tua intercessao, 6 San
ta Mae, de minhas humiides e
pecadoras maos, este sacrifi
cio que minha pobre pessoa
oferece sobre este altar.

Abengoa, Senhor.
Quao terrivel e a hora e
tremendo o momento, 6 amados meus, em que o Espirito
Vivo e Santo desce do mais
alto do ceu e descansa sobre
esta Eucaristia, posta sobre o
altar, para nossa santificagao.
Permanecei no temor, na
oragao silenciosa, para que a
Paz de Deus Pai esteja conosco e assim clamemos tres
vczes: Kyrie eleison.
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3.

EPICLES1S;

O sacerdote, em voz baixa, agitando as rnaos sobre os
Misterios:
Tem piedade de nos, Senhor, e envia teu Espirito Santo
e vivificante.
Poe-se de joelhos:
Escuta-me, Senhor (tres vezes).
Venha, Senhor, teu Espirito Vivo e Santo c repouse sobre
miin e sobre este Sacrificio.
Coro: Kyrie eleison; Kyrie eleison; Kyrie eleison.
O sacerdote se levanta e faz tres vezes o sinat da cruz
sobre a sagrada Hostia:
E faga que este t Misterio t que e o Corpo t de Cristo,
nosso Deus, seja para nossa salvacao.
Coro: Amem.
. . .e sobre o calice:
E faca quel este t Calice t que e o Sangue t de Cristo,
nosso Deus, seja para nossa salvacao.
Coro: Amem.
DE PE
O sacerdote, em voz dita:
Rogamos-Te, Senhor Deus, que por meio destes santos
Misterios nos des tua graja neste mundo e nos concedas teu
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Rei no no futuro, para que cantemos tua gloria agora e sempre e pelos seculos.
Coro: Am6m.
4.

Mementos e Ladainha

0 sacerdote reza em voz
baixa:
Suplicamos-Te, 6 Deus Pai
clementissimo, que aceites es
te santo sacrificio que Te oferecemos em primeiro lugar
por tua santa Igreja Cat61ica; pacifica-a, guarda-a, unifica-a e governa-a em todo
o mundo.
Expressamente o oferecemos por teus servos S . S .
N , .. Papa de Roma, S . B .
N . . . nosso Patriarca, por
S.E. N . . nosso Bispo, com
todos os filhos da fe ortodoxa, catolica e apostolica.
Lembra-Te, Senhor, de teus
servos e de tuas servas que
estao presentes, pelos quais
te Oferecemos este Sacrificio,
em proveito de suas almas e
das almas de seus irmaos.
Lembra-Te da Prurissima,
gloriosa e sempre Virgem, a
bem-aventurada Mae de Deus,
Maria; dos santos Pedro e
Paulo, com os demais bemaventurados Apostolos, dos
Martires e de todos os santos.
Pel a intercessao de seus
rogos, protege-nos, Senhor,
com teu auxilio.

O Ministro, em nome do
povo:

Abencoa, senhor.

Rogamos e imploramos a
Deus Nosso Senhor, neste
momento santo e tremendo,
por nossos pais e superiores
que nos dirigem nesta vida
e que apascentam e governam a santa Igreja de Deus:
S.S. N . . . o Sumo Ponti
fice, Papa de Roma; S.B.
N. . . nosso Patriarca antioqueno; S. E. N . .. nosso Bis
po, com todos os Arcebispos
e Bispos da fe ortodoxa.

Supliquemos
Kyrie eleison.
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Lemba-Te, Senhor, de teus servos e servas que nos precederam na verdadeira fe e dormem no sono da paz.
O sacerdote, com os bragos estendidos, termina sua ora
fdo em vo" alta:
Concede o descanso, Senhor, a eles e a todos os que dor
mem em Cristo, nas moradas da luz e da paz, e da tuas mise
ricordias a nos e a eles.
Coro: Concede, Senhor, o descanso aos defuntos e perdoa
nossos pecados voluntarios e involuntarios.
Sacerdote: Esperamos, firmemente, Senhor, em tua grande mi
sericordia .
Por isso Te rogamos: faze-nos dignos da sorte de teus santos. por teu Filho Unigenito Nosso Senhor Jesus Cristo, com
quem es bendito e glorificado com o Esplrito Santo, agora
e sempre e pelos seculos.
Coro: Amem.
Sacerdote: A paz t seja com todos vos.
Coro: E com teu esplrito.
O sacerdote, ahencoando o povo:
t As misericordias de Deus Pai e de Nosso Salvador Jesus
Cristo e a vinda do Esplrito Santo sejam conosco e com
todos vos, irmaos meus, para sempre.
E continua em voz baixa:
Faze participar conosco,
Senhor, nossos pais, irmaos.
maiores, doutores, e nossos
defuntos; e todos os que co
nosco tornaram parte neste
Sacrificio e na edificayao da
santa Igreja, desde sua fundayao ate o dia de hoje.

O ministro:
Que este misterio, como
era sempre, assim permaneya pelos seculos dos seculos.
Amem.
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Elevapo Menor.

O sacerdote faz a genuflexao, henzertdo o calice com
a sagrada Hostia'.
Acreditamos, oferecemos.
benzemos e partimos esta Eucaristia, Pao celestial, Corpo
do Verbo, Deus Vivo.
Benzemos o calice da salva?5o e da agao de gracas
®om a Brasa propiciatoria e
cheia de celestiais misterios,
em nome t do Pai Vivo t
fonte de vida e do Filho t
Unigenito t e Santo t nascido d’Ele e como file fonte
de vida t, e do Espirito t
Santo t principio, fim e
consumagao de tudo o que
era e ser& no ceu e na terra
t urna s6 t Virtude t, um
s6 t Po t der t , urna s6 t
Von t tade t, unico Deus
verdadeiro, bendito e altissimo no qual nao hd divisao
e de quem procede a vida
pel os secui os.
Eleva um pouco o calice
com a Hostia:
Desejado sacrificio que foi
oferecido por nos. Vitima
propiciatoria que oferece sua
prdpria Pessoa ao Pai. Cordeiro que foi pontifice ofertante de si mesmo. Que nossa oragao, Senhor, seja por
tuas misericordias como in
censo e por tua mediagao a
apresentamos ao Pai.

O ministro em voz alta ou
o coro:
Com grande fervor, pega
ni os todos, irmaos meus, me
diante este sacrificio propiciatorio, oferecido ao Pai
Onipotente e consumado pelo Espirito Santo:
Por nosso Pai que o ofereceu e santificou; pelo altar
de Deus que o leva; por to
dos os povos que se aproximam e o recebem com fe
verdadeira; por aqueles a cuja
intengao foi oferecido e consagrado.
fiste momento e solene e
a hora tremenda. Os coros
celestiais tremem e servem
com temor.
0 ministros do templo, estremecei, porque administrais o Fogo Vivo. Vosso poder supera o dos serafins.
Roga, 6 Mae Maria, a teu
Filho Unico, que nos seja
propicio e misericordioso.
Lembra-Te Senhor, dos que
estao longe, e tem piedade
dos que estao perto.
Concede teu descanso aos
fieis defuntos.
Seja demente teu juizo pa
ra os pecadores!
Tua santa cruz lhes seja
urna ponte; teu batismo, um
amparo; teu Corpo e teu Sangue, um caminho ao Reino!
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Segue a suplica ao Pai:
Pai da verdade,
eis aqui teu Fiiho, vitima agradavel a Ti.
Aceita-o, pcis morreu por mim;
e por file me perdoaras.
Eis aqui a Oblacao,
recebe-a de niinhas maos c se-me propicio.
Nao Te lembres dos pecados
que cometi diante de tua Majesfade.
Poe o cdlice sobre o corporal:
Eis aqui seu Sangue,
derramado por niinha salvacao, no Goigota,
e rogando por mini .
Em atencao a file, recebe minba Oblapao
Quantos pecados tenho!
porem, quao grandes tuas misericordias!
Se Tu as puseres na balanca,
terao um peso maior que os montes que Tu sustens,
Coloca a sagrcida Hostia sobre a patena-.
Oiha os pecados;
olba tambem o holocausto por cies oferecido.
A vitima excede de muito as dividas.
Ja que nequei;
teu amado sofreu os cravos e a lanea
Sao suficientes dores para aplacar-Te,
e dar-me a vida
Gloria ao Pai
que enviou seu Fiiho por nossa causa
Adoracao ao Fiiho
que a iodos redimiu por sua crucifixao.
Louvor ao Espirito Santo
por quem foi consumado o misterio de nossa salva^ao.
Bendito seja quem nos vivificou, por seu Amor.
A file a gloria!
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O sacerdote, benzendo:
t Tua cruz, 6 Seijhor meu Jesus Cristo, preserve-nos do
maligno e de suas forgas pelos seculos.
Coro: Amem.

PREPARACAO a c o m c n h a o
1.

Pater Noster

O sacerdote, com os tragos estendidos:
Instruidos pelos salutares preceitos e formados pela di
vina instituifao, ousamos dizer:
Pai nosso, que estais nos ceus;
O coro ou o ministro continua:
santificado seja o vosso nome; venha a nos o vosso reino;
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no ceu. O
pao nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas dividas,
assim como nos perdoamos aos nossos devedores. E nao nos
deixeis cair em tentajao. Mas livrai-nos do mal. Amem.
Sacerdote: Livra-nos, Senhor, de todos os males passados, presentes e futuros, por intercessao de tua Mae e de teus
santos. Tua gloria exaltamos agora e sempre e pelos
seculos.
Coro: Amem.
Sacerdote: A paz t seja convosco.
Coro: E com teu espirito.
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DE JOELHOS
2. Adoragao e ben^ao.
L~ e ’-•■vt ° s •
•.
Ministro: Inclinai vossas cabecas ao Deus misericordioso, ao
altar propiciatorio, ao Corpo e Sangue dc nosso Salvador
que vivifica a quem o recebe, e aceitai a bcneao do Senhor.
Sacerdote: Confirma, Senhor, os coragoes dc teus servos com
a virtude de tua celestial ben^ao a fim de que, por estes
santos Misterios nao desfaleqam no cumprimento de tens
preceitos. Tua gloria exaltamos agora e sempre e pelos
seculos.
Coro: Amem.
Sacerdote: A paz t seja convosco.
Coro: E com ten esplrito.
O sacerdote, abencoando o povo:
t A Graga da Trindade Santfssima, eterna, sempiterna, incriada e consubstancial seja com todos vos, irmaos meus,
pelos seculos.
Ministro: Cada um de nos olhc para Deus com temor e tre
mor, pedindo-lhe misericordia e clemencia.
3. Elevacao Maior.
O sacci dole, attrementes, torna a sagrada Hdstia coin
ambas as maos e reza em voz bai.xa, versiculos do Salterio.
Santo, santo, santo es Tu, Senhor Deus forte Sabaot.
Os ceus e a terra estao cheios de tua gloria. Exalta-Te sobre
os ceus, 6 Deus, e faze resplandecer em toda a terra tua
Majestade.
A Ti ergo meus olhos, a Ti que habitas nos ceus. Como
os olhos dos servos estao atentos a seus donos e como os
olhos da serva a sua senhora, assim nossos olhos estao atentos
a Ti, 6 Senhor Deus, ate que tenhas misericordia de nos.
Tem piedade de n6s, Senhor, tem piedade de nos!
Tem piedade de mim, 6 Deus, segundo tua gra?a, e segundo tuas grandes misericordias apaga meus pecados. Tem
piedade de mim, 6 Deus, porque em Ti espera a minha alma
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e me abrigarei a sombra de tuas asas. Tem piedade de mim,
6 Deus, porque o homem me calcou aos pes. Livra-me de
meus inimigos, 6 Deus, e defende-me dos que se levantam
contra mim. Livra-me, Senhor, do homem mau e guarda-me
da gente pecadora.
Lembra-Te de mim, Senhor meu, quando fores para o
teu reino!
O sacerdote faz genuflexao, eleva a sagrada Hostia e faz
com eia o sinal da cruz, dizendo em voz alta:
Os Santos Mistlrios se dao aos santos em perfeigao, pureza e santidade!
Coro ou ministro: Um unico Pai Santo, um unico Filho Santo,
um unico Espirito Santo. Seja bendido o nome do Senhor,
pois file e unico no ceu e na terra.
A file seja a gloria para sempre.
O sacerdote faz genuflexao, eleva o cdlice, fazendo com
ele o sinal da cruz, e diz em voz alta:
Sim, 6 Senhor, verdadeira e firmemente acreditamos e ere
mos em Ti, como cre a santa Igreja Catolica, que es o unico
Pai santo a quem seja dada a gloria. Amem. O unico Filho
santo a quem seja dado o louvor. Amem. O unico Espirito
santo a quem se de gloria e a?ao de gra?as pelos seculos.
Amem.
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Coro ou ministro: Gloria ao Pai, ao Filho c ao Espirito Santo,
que santifica e perdoa a todos.

O sacerdote eliz em yoz
baixa:
Gloria ao Pai que santificou, gloria ao Filho que perdoou, gloria ao Espirito San
to que desecti, principio, fim
e consumacfio de tudo o que
foi e serti, assim no ecu como
na terra, que em sua miseri
cordia c piedade se dignou de
descer e vir santificar nossa
oblagao e assinalou, com a
grande virtude da cruz, a
Igreja c sens filhos: que Ele
estenda a dextra de sua pie
dade sobre este lugar e sobre
os ficis que habitam nele t,
e sobre esta cidadc e todos
os ficis que nela habitam.
Conceda o descanso aos ficis
defuntos que nela morreram,
csperant;a e protegao aos que
nela vivem. Proteia sob suas
asas os homens de todas as
classes que nela habitam. Senhor, Deus nosso, a Ti gloria
pelos seculos. Amem.

O ministro ou o coro:
Na Ressutreicao de Cristo
Rei, reeebemos o perdito. To
dos a urna aclamemos o Fi
lho que nos salvou por sua
cruz:
Bendito seja nosso Salva
dor!
Santo, sanlo, santo es Tu,
que em todo lugar exaltaste
a memoria de tua Mae, dos
santos e dos ficis defuntos.
Aleluia!
As vittudes do ceu citeundam conosco a mesa do al
tar. Celebraret o Corpo do
Filho de Deus, imolado diare•te de nos.
Aproximai-vos para recebe-lo para o perdito dos pecados.
Aleluia.
Bendito seja o Senboi que
nos deu seu Corpo e seu Sangue vivo para purificar-nos.
Adoramos e louvamos o Pai,
o Filho e o Espirito Santo,
agora e pelos seculos.
A Ele seja a gloria!
Aleluia.
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Fazcndo o sinal da cruz sobre a hostia:
t Bendize, 6 Deus, esta Hostia que esta em teu santuario
e bendize a messe da qual foi feita e concede descanso e perdao aqueles pelos quais foi oferecida e santificada.
4.

Fra^ao

O sacerdote divide a hostia em duas partes igaais, deixa
urna na patena e separa da outra urna particula, dizendo:
Dignifica, Senhor, minhas maos humildes e pecadoras
para que toquem e dividam o teu santissimo Corpo e o dis
tribuam com fe reta aos filhos da Santa Igreja, para sempre!
Bendito es, Senhor nosso Jesus Cristo, Pao vivo, que
descestc de teus ceus, e viestc ser a vida dos que Te recebem
para sempre!
O Deus nosso, faze participes de teu reino celestial todos
os ficis, que conosco participaram nesta Eucaristia, para
sempre!
Niio sejam, Senhor, teu Corpo e teu Sangue motive
dc condenafao nem de pena para nos no dia do juizo, para
sempre!
Senhor meu Jesus Cristo, concede-me confianfa em Ti
quando apareceres com os teus anjos na tua gloria, para
sempre!
Por tie, consigam os vivos e os mortos misericordia e
piedade no dia do juizo, para sempre!
5.

Consignagao

O sacerdote, com a particula ernkebida no Sangue, benze
as outras duas partes da Hostia:
O Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo se derrame sobre
seu santo Corpo em nome do Pai t do Filho t e do Espirito
Santo t Gloria a Ti pelos seculos!
Deixa a particula no calice, dizendo:
Liniste, Senlior, tua divindade com nossa humanidade e
nossa humanidade com tua divindade; uniste tua vida com
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nossa mortalidade e nossa inortalidade com tua vida. Tomaste
o nosso e uos deste o teu pela vida e salvagao de nossas almas.
Gloria a Ti para sempre!
Comunhao
1.

Comunhao do sacerdote.

Prepara?ao a Comunhao:
Sacerdote reza tres vezes:
Faze-nos dignos, 6 Senhor Deus, de que nossos corpos
se santifiquem com teu santo Corpo, e nossas almas se purifiquem com leu Sangue propiciatorio e que nos seja para a
remissao das dividas e perdao dos pecados. Senhor e Deus
nosso, a Ti gloria pelos seculos!
Cruza as maos e pede:
Rogai por mim, por amor de Nosso Senhor!
Comunga com uma parte da Hostia:
O Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo me seja dado
para a remissao das dividas, o perdao dos pecados e a vida
eterna.
Toma uma parte do Sangue, dizendo:
Por teu Sangue vivo e vivificante, sejam-me perdoadas
as dividas e apagados os pecados, 6 Jesus, Verbo de Deus
que vieste para nos salvar.
Na missa concelebrada, o celebrante principal distribui a
comunhao aos demais concelebrantes com as sagradas Hostias
embebidas no Sangue, dizendo:
O Corpo e o Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo te
sejam dados para a remissao das dividas, o perdao dos pe
cados e a vida eterna.
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O sacerdote abengoa o povo\
t Marca teus servos e adoradores, que de Ti esperam o
dom da vida, com tua vitoriosa cruz para preserva-los do
maligno e de suas for?as, Senhor nosso, a Ti gloria pelos se
cui os .
Ministro: Exalta-Te sobre os c6us, 6 Deus, e encha a terra
tua Majestade!
O sacerdote, com a patena, faz o sinal da cruz no lado
esquerdo do altar:
Santo, santo, santo es, Senhor, exclama a Igreja: bendito
seja O que me deu seu Corpo e seu Sangue para com eles
purificar-me.
Coro ou ministro: Aleluia, aleluia, a file seja a Gloria, file
que nos deu seu Corpo e seu Sangue vivos para com
eles purificar-nos.
O sacerdote, com o calice, faz o sinal da cruz rumo ao
lado direito do altar:
Teus santos Misterios intercedam por nos no julzo ante
aquele Trono cheio de temor e de grandeza.
Coro: Aleluia, aleluia, a file gloria. De seu Sangue bebe
a Igreja e seus filhos e cantam seus louvores.
Aqui se distribui a comunhao aos fieis.
O sacerdote, frente ao povo, mostra uma hostia consa•
grada e diz:
fiste e o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo,
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irmaos, dizei comigo:
Senhor men Jesus Cristo, eu nao sou digno de que entres
sob o teto de minlia casa, mas dize uma so palavra c ininha
alma vivera. (tres vezes).
Cordeiro de Dens, que tiras os pecados do mundo, tern
piedade de mini!
Distribuindo a comunhao a cada urn, diz:
O Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo se de a ti para
a remissao das dividas, o perdao dos pecados e a vida eterna.
Amem.
Durante, a distribuindo, o Ministro ou o coro canta um hino
eucaristic'o.
3.

Responso pelos defuntos

O sacerdote, voltado para o altar, segura a patena e diz:
Aceita, Senhor nosso, por tua bondade, o sacrificio de
teus adoradores; perdoa por tua graga, 6 Deus, as almas dos
fieis.
Coro ou ministro: Eis aqui a hostia oferecida em memoria
das almas; obtenha ela o descanso aos defuntos pelos
qua is foi oferecida.
Sacerdote: Por este sacrificio, que os vivos ofereceram pelos
defuntos, sejam perdoadas a alma as suas iniqiiidades e
apagada as suas culpas.
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Coro: Aquele que a vida chamou T.aztro e ao iovem filho da
viuva, derrame o rocio das misericordias sobre os ossos
dos defuntos.
Sacerdote: Com Abraao, Isaac, e com o vcrdadeiro Israel,
lenibra-te, Senhor nosso, daquele por quem e oferecido o
sacrificio. Rei celestial, aceita o sacrificio dos teus servos
e lembra-Te deles na Jerusalem celestial.
Coro: Faca-se deles feliz memoria na Jerusalem celeste e sobre
o altar da Igreia que esta na terra.
Sacerdote: Cordeiro de Deus e pastor que morreste por teu
rebanho! Da. Senhor, por tua graca, o descanso aos fieis
defuntos.
Coro: Minha alma. 6 Senhor, tern sede do teu Corpo; mas,
por meus pecados nao me atrevo a dele me aproximar.
Perdoa-me por tua piedade.
Sacerdote: O teu Corpo e o teu Sangue que recebemos, sejamnos caminho, ponte e via para passarmos sem temor das
trevas a luz.
Juntos, dizem:
Jubilo no ceu e boa esperanca na terra pelo Sacrificio que
os vivos oferecem por sens defuntos.
4.

Bencao com as sagradas eso6cics

O sacerdote, abencoando o povo com as sagradas especies:
Com todo fervor, 6 Senhor, Te confessamos e Te oferecemos louvores por teu Corpo que nos deste a comer, e por
teu Sangue vivo que nos deste a beber. 6 amante dos hoinens.
tern piedade de nos!
Ministro: Tern piedade de nos, Senhor misericordioso, d e
mente e amante dos hoinens, tem piedade de nos!
SENTADOS
S.

Consuma^ao. Ablugoes

O sacerdote consome a parte que sobrava na patena e o
resto do Sagrado Sangue, dizendo:
O Verbo de Deus, que vieste para nossa salvagao, por
teu Sangue vivo e vivificante sejam perdoados os meus pecados e apagados os meus delitos.
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O sacerdote apresenta o
calice ao ministro, o qnal Ihe
serve um pouco de vinho. Ao
bebe-Io, diz o sacerdote:
O sacrificio que hoje oferecernos, 6 Senhor, seja aceitavel a Ti, com os tens anjos,
os santos e eleitos; por ele,
concede o descanso aos fieis
defuntos e lembra-Te deles,
especialmente daqueles pelos
quais o oferecemos
O sacerdote lava os dedos
sobre o calice com vinho e
dgtta, que Ihe serve o minis
tro, e diz:
Levem meus dedos teus
louvores e minha boca Te
confesse em agao de gracas.
Pelos cravos das tuas maos
9 dos teus pes e pela lan?a
que traspassou o teu lado.
perdoa-me os delitos e os pecados.
Lava o polegar e o indicador da mdo esquerda dizendo:
Senhor, protege-rne de todas as insidias e que a tua
dextra me ajude, a fim de
que nao execute obras dig
nas de condenagao e guardame pelos seculos dos seculos.
Bebendo o vinho e a dgua,
diz:
Ficarao inebriados com a
abundanda da tua casa e ihes

O Coro ou o ministro can
ta um hi no especial, segundo
a festa do dia, ou um dos
salmos seguintes.
Salmo 134:
Atentos, bendizei a Jav6,
vos todos os servos de Jav£!
Vos que durante as horas
da noite (permaneceis) na
casa de Jave;
Erguei as maos para o santuArio e bendizei a Jave!
De Siilo te abenfoe Jave.
que fez o ceu e a terra!
Sulmo 34:
Bcndirei sempre a Jave.
sempre em minha boca estara
seu louvor.
E,m Jave se gloriara mi
nha alma.
Ougam os humildes e se
alegrem.
Cantai comigo a grandeza
de Jav6!
Juntos exaltemos o seu
nome!
Provai e vede quanto Jave
e bom!
Ditoso o homem que nele
se refugia!
Temei a Jave vof? todos,
sens santos,
Pois nao ha penuria para
os que O temem.
Os abastados empobreceram e passaram fome;
Mas, os que buscam Jave
nao sentirao falta de nada.
Os olhos de Jave estao so
bre os Justos
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daras a beber da torrente das
tuas delicias, pois em Ti esta
a fonte da vida.
Purificando o cdtice, diz:
Com a esponja de tua piedade, 6 Senhor, lava todas as
minhas dividas e por tua mi
sericordia apaga-me os pecados que cometi contra Ti. 0
Cristo Rei, nosso vivificador.
ja que celebrei os tens santos misterios, faze-me digno,
6 Senhor, de servir-Te com
pureza no reino celeste com
os inocentes que Te amaram
e com os justos que Te escoIheram, agora e pelos seculos.
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E seus ouvidos, atentos a
seus clamores.
A face de Jave, contra os
que praticam o mal,
para varrer da terra sua me
moria .
Clamaram os justos e os
ouviu Jave,
E os livrou de todas as
suas angustias.
Jave esta perto dos contri
tos de coragao,
E salva os que tern um espirito abatido. . .
Jave redime a alma de seus
servos
E os que nele confiam nao
serao confundidos.
Gloria a Ti, Senhor1

ACAO DE GRACAS
Sacerdote em voz alta:
Rogamos-te, 6 Cristo Deus nosso, que o teu corpo, que
acabamos de comer, " o teu sangue, que acaban.os de beber,
sejam para a nossa saivacao e para a remissao dos pecados de
todos os teus fieis vivos e defuntos e a Ti demos gloria, agora
e sempre pelos seculos.
Coro: Amem.
Sacerdote: A paz t seja convosco.
Coro: E com teu espirito.

Estende, Senhor, a dextra da tua majestade, afasta
tua lgreja todo delito e protege teu rebanho de todo mal.
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Ti damos gloria e agao da gragas e a teu Pai bendito e a
teu Espirito Santo pelos seculos dos seculos.
Coro: Amem.
Sacerdote: Abengoa-nos, guarda-nos, protege-nos e ajuda-nos a
todos. Mostra-nos a todos o caminho da vida e da salvagao, cunipra-se a tua misericordia e a tua piedade sflbre
nos. Guarda os nossos irmaos ausentes, protege os presentes. E a todos os que, por palavra ou obras tomaram
parte conosco nesta Eucaristia, Dens, que aceitou o sa
crificio dos antigos justos, de Abraao, de Isaac e de
Jaco, aceite suas oblagoes, votos, primtcias e dtzimos e
conceda o feliz descanso a seus mortos e faca feliz me
moria deles e de bendita esperanca e custodia aos vivos,
pela intercessao de Maria, Mae da vida e Mae de Deus
e pela intercessao de sens santos pelos seculos.
Coro. Amem.
DESPEDIDA
Sacerdote: Ide em paz, meus amados irinaos, recomendados
por n6s a graga e a misericordia da santissima e glorio
sissima Trindade. Ide com o viatico e a bengao, que recebestes do altar propiciatorio do Senhor. Ausentes e
presentes, vivos e defuntos, redimidos pela triunfante
cruz, que eia vos guarde da corrupgao e da fdrga do
pecado. E nos, 6 nossos irmaos, sejamos ajudados por
vossas oragoes, pelos seculos.
Coro: Aleluia! Pelas oragoes de Sirnao Pedro foi confirmada
Roma, a cidade real, que nao sera abalada. Pelas oracoes de S .N . sc consegue misericordia a Igreja e a seus
filhos. Aleluia! Exalta 6 Senhor, com teus santos, a lembranga de nossos pais e irmaos defuntos e escreve seus
nomes no livro da vida e na Jerusalem celeste.
Entrementes, o sacerdote diz em voz baixa:
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Gloria a Ti, 6 Deus (tres vezes).
Senhor misericordioso, tem piedade de nos e da esperanca e
salvagao as almas que Te rogam com salmos, louvores e suplicas. Lembra-Te dos nossos pais, que nos ensinaram a viver
como filhos de Deus, da-lhes o descanso naquele reino que
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nao passa e nao termina, com os fieis e com os justos, para
sempre.
BfiNCAO FINAL
DE JOELHOS
O sacerdote, abencoando o povo, diz:
A bengao t de Nosso Senhor Jesus Cristo venha do ceu
e desga sobre mim e sobre vos e vos perdoe os pecados,
apague os delitos, de descanso as almas de vossos fieis defini
tos e escreva seus nomes no livro de seu reino celeste. Deus
nos livre, a nos e a vos, da condenagao e da confusao no
dia do juizo reto e justo. 1 Pai, Filho e Espirito Santo, a
Ti a gloria pelos seculos dos seculos. Ametn.
Ide era paz c rogai por mini por amor de Cristo.
DESPEDIDA AO ALTAR
O sacerdote, voltado para o lado do Evangelho, beija o
altar dizendo:
Fica em paz, 6 altar santo, e que eu volte a ti, em
paz. Que a oblagao que de ti recebi seja para mini remissao
dos pecados, perdao do< delitos e me conceda aparecer perante
o tribunal de Cristo seni condenagao e sem confusao. Nao
sei se voltarei a ti ou nao, ou se oferccerei sobre ti outro
sacrificio.
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‘‘Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda a
criatura”. (Mc. 16: 15).
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CALENDARIO LITtJRGICO
indice das Epistolas e dos Evangelhos

I — CICLO FESTIVO
Mes de Janeiro
1 de janeiro — Circuncisao do Senhor
Epistola, Rom. 2, 25-29 e 3, 1-5
Frniaos:
Ceno que a circuncisao e proveitosa, se guardas a Lei;
mas desde que es transgressor da Lei, tua circuncisao tornouse incircuncisao. Ao passo que, se o incircunciso guarda os
preceitos da Lei, nao sera tido por circuncidado? Portanto, o
corporalmente incircunciso que cumpre a Lei julgar-te-d a ti,
que, apesar de teres a letra e a circuncisao, es transgressor da
Lei. Porque nao 6 judeu aquele que o e no exterior, nem e
circuncisao a circuncisao exterior da carne; mas e judeu aque
le que o e no interior, e 6 circuncisao a do eoracao, segundo
o espirito, e nao segundo a letra. O louvor deste nao e dos
homens, mas de Deus.
Em que, pois, se avantaja o judeu, ou de que aproveita
a circuncisao? Muito, em todos os aspectos. Porque primeiramente lhes foi confiada a palavra de Deus. Pois como! Se
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alguns foram incredulos, acaso a sua incredulidade vai anular
a fidelidade de Deus? Certo que nao. Antes e preciso mostrar que Deus e verdadeiro, e que “todo homem e mentiroso”,
segundo esta escrito:
“Para que sejas reconhecido justo em tuas palavras, e
triunfes quando fores julgado” .

Evangelho, Lc. 2, 21
Naquele tempo:
Quando se ccinpletaram os oito dias para circuncidar o
Menino, deram-lhe o nome de Jesus, imposto pelo anjo antes
de ser £le concebido no seio.

2 de janeiro — Sao Silvestre, Papa e conf.
Epistola 1, Tim. 3, 13-16 e 4, 1-7
Irmaos:
Pois os que desempenharem bem o seu ministerio alcangarao um grau honroso e grande confianca na fe que temos
em Cristo Jesus.
Isto te escrevo com a esperanfa de te ir ver em breve.
Se eu porem tardar, veras como deves proceder na casa de
Deus, que e a Igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da
verdade.
Nao node haver duvida de que e grande o misterio da
piedade:
“Que se rnanifestou na carne,
foi justificado no Espirito,
foi mostrado aos anjos,
pregado as napocs,
acreditado no mundo,
exaltado na gloria” .
Mas o Espirito claramente diz que nos ultimos tempos
alguns apostatarao da fe, dando ouvidos a espiritos do erro
e a ensinamentos dos demonios, impostores hipocritas, de consciencia cauterizada. Proibem o casamento e o uso de alimentos que Deus criou, para que os fieis, conhecedores da
verdade, os tornem com agao de graqas. Porque toda a criatura de Deus e boa, e nao ha [alimento] reprovavel, tornado
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com a<;ao c!e gramas, pois pela palavra de Deus e a ora?ao e
sanlificado.
Sc ensinares isto aos irmaos, scras bom ministro de Cristo
Jesus, nutrido nas palavras da fe e da boa doutrina que alcancastc. Quanto aos mitos impios e aos contos de velhas,
rejeita-os.

Evangelho, Lc. 12, 35-44
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas lampadas,
e sede como homens que esperam o amo de volta das bodas,
para que, ao chegar ele e bater, imediatamente lhe abram.
B/em-aventurados aqueles servos que o amo achar vigiando.
F,m verdade vos digo que ele se cingira, e os sentara a mesa,
c se prestara a servi-los. Quer chegue a segunda vigilia, quer
chcgue a terceira, sc assim os encontrar, bem-aventurados sao
eles!
Vos bem sabeis que, sc o dono da casa conhecesse a que
hora haveria de vir o ladrao, velaria, e nao deixaria arrombar
sua casa. Estai, pois, tambem v6s prontos, porque a hora que
menos pensardes vira o Filho do homem.
Disse Pedro: Senhor, e a nos que dizes esta parabola,
on a todos? O Senhor respondeu: Quem e, pois, o administrador fiel, prudente, que o amo pora sobre os seus servos
para lhes distribuir a ragao de trigo a seu tempo? Bemaventurado esse seno que o amo, ao chegar, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o pora sobre todos os
seus bens.

3 de janeiro — Malaquias, Prof eta
Epistola, Efes. 5, 13-22
Irmaos:
E todas estas torpezas, uma vez manifestadas pela luz,
ficam a descoberto, e tudo o que e descoberto e luz; pelo que
file diz:
“Desperta, tu que dormes,
e levanta-te de entre os mortos,
e Cristo te iluminara” .
Olhai, pois, que Vivais circunspectamente, nao como nes
cios, mas como sabios, aproveitando bem o tempo, porque os

www.obrascatolicas.com

70

CALENDARIO UTCrRGlCO — 4 DE' JANEIRO

dias sao mans. Por isto, nao sejais insensatos, antes aprendei
a compreender qual seja a vontade do Senhor. E nao vos
embriagueis de vinho, no qual esta a devassidao. Ao con
trario, cnchei-vos do Espirito, entretendo-vos sempre com salmos, hinos e canticos espirituais, cantando e salmodiando ao
Senhor em vossos cora^oes, dando sempre gragas por todas
as coisas a Deus e Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sede submissos tins aos outros no temor de Cristo.
As casadas cstejam sujeitas aos maridos como ao Senhor.

Evangelho, Lc. 11, 49-54
Naquele tempo,
Disse Jcsus:
Por isto, disse a Sabedoria de Deus:
Envio-lhes profetas e apdstolos, e eles os matam e os
perseguem, para que a csta gerajao seja pedida conta do sangue de todos os profetas derramado desde o principio do
mundo, desde o sangue de Abel atd o sangue de Zacarias, assassinado entre o altar e o santuario; sim. digo-vos que serd
pedida conta a esta gera^ao.
Ai de vos, doutores da Lei, que vos apoderastes da
chave da ciencia; vos mesmos nao entrastes e estorvastes aos
que vinitant entrando.
Quando file saiu dali, os escribas e fariseus come^aram a
acossa-lo terrivelmente, e a importuna-lo com muitas questoes,
armando-lhe ciladas para pega-lo por alguma palavra da sua
boca.

4 de janeiro — Sao Gaio, Papa e Martir
Epistola 1, Tim. 5, 17-24
Irmaos:
Os presbiteros que exercent bent o seu cargo, sejant tidos
ent dupla horna, sobretudo os que se ocupam na pregagao e
no ensino. Pois diz a Escritura: “Nao porSs agaimo ao boi
que trilha”, e: “Digno e o operario do seu salario” . Contra
um presbitero nao recebas acusagao alguma se nao for apoiada
por duas ou tres testemunhas. Aos que faltarem, corrige-os
diante de todos para infundir temor aos demais. Diante de
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Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, conjuro-te a fazeres
isto sem preconceitos, guardando-te de todo espirito de parcialidade. Nao sejas precipitado em impor as maos a ninguem,
para que nao venhas a participar dos pecados alheios. Conserva-te puro. Nao bebas so agua, porem mistura-lhe um
pouco de vinho nor causa do mal de estomago e das tuas
frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens, uns
sao manifestos mesmo antes de serem julgados, outros so
depois de julgados.

Evangelho, Lc. 5, 4-11
Naqueie tempo:
Assim que cessou de falar, disse a Simao: Voga mar
a dentro, e langai vossas redes para a pesca. Simao respondeu
e disse: Mestr'e, a noite toda estivemos trabalhando, e nada
pescamos, mas, sob a tua palavra, langarei as redes. Fazendo-o,
apanharam grande quantidade de peixes, tanto que as redes
se Ihes rompiam. E fizeram sinais aos companheiros da outra
barca para que viessem ajudd-los. files vieram, e encheram
as duas barcas, tanto que se afundavam. Vendo isto Simao
Pedro, prostrou-se aos pes de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te
de mim, que sou homem pecador. Pois tanto ele como todos
os seus companheiros haviam ficado cheios de espanto ante
a pesca que tinham feito, e igualmente Tiago e Joao, filhos
de Zebedeu, que eram socios de Simao. Disse Jesus a Simao:
Nao ternas; doravante seras pescador de homens. E, atracando em terra as barcas, eles deixaram tudo e O seguiram.

5 de janeiro — Sao Paulo, ermitao e conf.
Epistola, Fil. 3, 7-15
Irmaos:
Mas tudo quanto tive por lucro reputo-o dano por amor
de Cristo, e mesmo tenho tudo como dano, pelo valor inexcedivel do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por file
tudo sacrifiquei e tudo tenho por esterco, a fim de ganhar a
Cristo, e ser achado n’file, nao em posse da minha justiga, a
da Lei, senao da justiga que procede de Deus, que se funda
na fe e nos vem pela fe de Cristo; para conhece-lo a file
e o poder de sua ressurreigao e a participagao nos seus padecimentos, conformando-me a file na morte, para ver se consigoalcangar a ressurreigao de entre os mortos.
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Nao e que eu ia o tenha alcangado, quer dizer, que tenha
conseguido a perfeigao, corro, porem, por ver se a alcango,
porquanto eu mesmo fui alcangado por Cristo Jesus. Irmaos,
eu nao creio have-Ia ainda alcangado; digo apenas isso: dando
ao esquecimento o que ja fica atriis, lanqo-me em perseguigao
do que tenho adiante, corro para a meta, para a coroa da
vocagao nas alturas de Deus em Cristo Jesus. E todos os que
queremos scr perfeitos tenhamos estes senlimentos. E, se em
alguma coisa sentis de outra mancira, Deus vos fara ver o
que vos digo.

Evangelho, Mt. 11, 25-30
Por aqueie tempo tomou Jesus a palavra e disse:
Louvo-te, Pai. Senhor do ceu e da terra
porque ocultastc estas coisas aos sabios e cntendidos
c as rcvclaste aos pequeninos.
Sim, Pai, porque assim te aprouve.
Tudo me foi entregue por meu Pai,
e ninguem conhece o Filho senao o Pai,
e ninguem conhece o Pai senao o Filho
e aqueie a quem o Filho quiser rcvela-lo.
Vindc a mim todos os que estais fatigados e carrcgados,
e eu vos aliviarei.
Tomai sdhre vos meu jugo, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coragao,
e acharcis dcscanso para vossas almas,
pois meu jugo e suave c meu fardo leve.
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6 de janeiro — Epifania

Epistola, Tito 2, 11-15 e 3, 1-7
Irmaos:
Porquc apareceu a graga de Deus salutifera a todos os
homens, caucando-nos a renunciar a impiedade e aos desejos mundanos, para que vivamos sobria, justa e piedosamente
nestc seculo, aguardando a bem-aventurada esperanga e a
vinda gloriosa do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo,
que sc entregou por nos para nos resgatar de toda iniqiiidade,
e adquirir para si um povo proprio, zeloso de boas obras.
Assim fala e exorta e repreende com toda a autoridade, e
ninguem te despreze.
Admoesta-os a que vivam submissos aos principes e as
autoridades; que Ihes obedecam, que estejam prontos para
toda a obra boa; que a ninguem injuriem, que nao sejam
contenciosos; que sejam afaveis e mostrem para com todos
os homens urna perfeita mansidao.
Pois tambem nos dantes fomos nescios, desobedientes, extraviados, escravos de toda sorte de concupiscendas e prazeres,
vivendo na maldade e na inveja, dignos de odio e odiando-nos
uns aos outros. Mas apareceu entao a benignidade e o amor
humanitario de Deus, nosso Salvador. Nao movido pelas obras
justas que houvessentos feito nos, mas, pela sua misericordia,
£le nos salvou mediante o lavacro da regeneragao e renovagao
do Espirito Santo, que £le abundantemente derramou sobre
nos por Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graga, sejamos, segundo a esperanga, herdeiros da
vida eterna.
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Evangelho, Lc. 3, 15-22
Naqueie tempo:
Achando-se o povo em ansiosa expectagao, e pensando
todos entre si, a respeito de Joao, se ele seria o Messias,
Joao respondeu a todos, dizendo: Eu vos batizo em agua, mas
esta chegando outro mais forte do que eu, a quem nao sou
digno de desatar a correia das sandalias; Ele vos batizara no
Espirito Santo e em fogo. Ja tem Ele a pa em sua mao para
limpar a eira e armazenar o trigo em seu celeiro, ao passo
que a palha Ele a queimara em fogo inextinguivel.
Muitas vezes, fazendo outras exortagdes, ele evangelizava
o povo. Mas o tetrarca Herodes, repreendido por ele por causa
de Herodfades. mulher de seu irmao, e por causa de todas
as maklades que cometia, acrescentou esta a todas as outras,
encarcerando Joao.
Ao batizar-se o povo todo, quando tambem Jesus se ba
tizara e orava, aconteceu abrir-se o cdu, e descer sobre Ele o
Espirito Santo em forma corpdrea, como uma pomba, ouvindose do ceu uma voz: “Tu es meu Filho amado, em ti me
comprazo” .

7 de janeiro — Elogio do Batista
Epistola, Col. 1, 21-28
Irmaos:
E a vos, dantes estranhos e inimigos pela disposigao da
alma demonstrada em obras mas, — agora, porem, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar diante d'Ele santos e imaculados e irrepreensiveis, se
perseverardes firmemente fundados e inabalaveis na fe, e nao
vos apartardes da esperanga do Evangelho que ouvistes, que
foi pregado a toda criatura debaixo dos ceus.
Deste [Evangelho] eu, Paulo, fui constitufdo ministro.
Agora me alegro dos meus padecimentos por vos, e supro
em minha carne o que falta as tribulagoes de Cristo por seu
corpo, que e a Tgreja. Fui eu constituido ministro desta Igreja
cm virtude do encargo divino a mim confiado em vosso bene
ficio, para levar a termo a pregagao da palavra de Deus.
O misterio oculto desde os seculos e as geracoes, e agora
manifestado aos sens santos, — a quem dentre os gentios Deus
quis dar a ccnhecer qual e a riqueza da gloria deste misterio
— nao e senao: o proprio Cristo no meio de vos, a esperanga
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<la gloria, feste Cristo, o qual anunciamos, admoestando todos
e instruindo-os todos em toda a sabedoria, a fim de apresentdlos todos perfeitos em Cristo. ,

Evangelho, Lc. 7, 19-30
Naquele tempo:
Chamando Joao dois discipulos, enviou-os ao Senhor
para lhe dizerem: fes tu o que vem, ou esperamos outro?
Chegados a fele, os homens lhe disseram: Joao Batista envianos a ti para te perguntar. £s tu aquele que vem, ou espera
mos outro? Naquela mesma hora fele curou a muitos de suas
enfermidades e males, e dos espiritos malignos, e concedeu a
vista a muitos cegos. E, tornando a palavra, lhes disse:
Ide e comunicai a Joao o que vistes e ouvistes:
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos,
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam,
os pobres sao envangelizados;
e bem-aventurado aquele que nao se escandalizar de mim.
Quando os mensageiros de Joao se foram embora, comefou Jesus a dizer a multidao acerca d’file: Que fostes ver
ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas que fostes
ver? Um homem vestido com moleza? Os que vestem sunluosamente e vivem regalados estao nos palacios dos reis.
Que, pois, saistes a ver? Um profcta? Sim, digo-vos, e mais
do que profeta. feste e aquele de quem esta escrito:
Eis que eu envio diante de tua face meu mensageiro,
a fim de preparar teu caminho diante de ti.
Digo-vos, nao ha entre os nascidos de mulher maior do que
Joao; porem o menor no reino de Deus e maior do que ele.
Todo o povo que escutou, e os publicanos, conheceram a
justiqa de Deus, recebendo o batismo de Joao. Mas os fariseus
e os doutores da Lei anularam para si o conselho divino, nao
se fazendo batizar por ele.

8 de janeiro — Sao Cartario, Martir
Epistola 2, Cor. 12, 9-14
Irmaos:
De bom grado, por isso, prefiro gloriar-me nas minhas
fraquezas, para que habite em mim a forga de Cristo. Pelo
que, me comprazo nas enfermidades, nos oprobrios, nas necessidades, nas perseguicoes e angustias, por Cristo; pois, quan
do estou fraco, e entao que sou forte.
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Tornei-me louco; vos me obrigastes, porque era o vosso
dever recomendar-me, pois em nada fui inferior aos “superaposlolos”, embora eu nada seja. Os sinais [que recomendam]
o Apostolo realizaram-se entre vos em muita paciencia, em
sinais e prodigios e milagres.

Evangelho, Mt. 4, 12-17
Naqueie tempo:
Tendo ouvido que Joao fora preso, Jesus retirou-se para
a Galileia. Deixando Nazare, foi morar em Cafarnaum, cidadc
situada a beira do mar, nos limites de Zabulon e Neftali,
para que se cumprisse o que anunciou o profeta Isaias, que
diz:
“Terra de Zabuion e terra de Neftali,
no caminho do mar, do outro lado do Jordao.
Galileia dos gentios,
O povo que jazia em trevas
viu urna grande luz,
e para os que jaziam na regiao e na sombra da morte
urna luz se levantou” .
Desde entao comejou Jesus a pregar e a dizer:
Convertei-vos,
pois aproximou-se o reino dos ceus.

9 de janeiro — Sao Estratio, conf.
Epistola, Rom. 3, 27-31 e 4, 1-3
Irmaos:
Onde esta, pois, a jactanda? Ficou excluida. Em virtude
de que Tei? Pela lei das obras? Nao, mas pela lei da fe.
Pois suslentamos que o homem e justificado pela fe sem
as obras da lei. Acaso Deus so e Deus dos judeus? Nao o e
tambem dos gentios? Sim, tambem o e dos gentios. Visto que
nao ha mais do que um so Deus, que justifica a circuncisao
pela fe e a incircuncisao pela fe.
Que diremos, a vista disso, ter obtido Abraao, nosso
pai segundo a carne? Porque, se Abraao foi justificado pelas
obras, tera motivos de se gloriar; mas nao diante de Deus.
O que diz, pois, a Escritura? “Abraao creu em Deus, e foi-lhe
isto imputado como justiga” .
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Evangelho, Mc. 3, 7-12
Naquele tempo:
Jesus com seus discipulos retirou-se para o mar, e nu
merosa multidao da Galileia, da Judeia, de Jerusalem, da
Idumeia, da Transjordania e dos arre lores de Tiro e de Sidon,
uma multidao grande, ouvindo dizer o que £le fazia, acorria
a file. Disse £le aos seus discipulos que lhe preparassem uma
barca, por causa da multidao, para que esta nao o oprimisse,
pois £le curava inuitos, e quando padeciam algum mal lancavam-se sobre file para o tocarem. Ao verem-no, os espiritos impuros se prostravam diante d’file e gritavam, dizendo:
Tu es o Filho de Deus. E file muito os ameacava que nao o
dessem a conhecer.

10 de janeiro — Sao Gregorio de Nicea e Sao
Francisco de Sales
Epistola 2. Tes. 2, 13-16 e 3, 1-5
Irmaos:
Porem nos devemos dar incessantes gragas a Deus por
v6s, irmaos amados do Senhor, a quem Deus escolheu desde
o principio para vos salvar pela santificagao do Espirito e pela
fe verdadeira. A esta precisamente file vos chamou por meio
da nossa evangelizagao, para que alcangasseis a gloria de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Mantende-vos, pois, firmes, irmaos, e guardai os ensinamentos que recebestes, quer pela palavra, quer pela nossa
carta.
O mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus nosso Pai,
que nos amou, e por graga outorgou uma consolagao eterna,
uma boa esperanga, console os vossos coragoes e vos confirme
em toda obra e palavra boa.
Quanto ao mais, irmaos, orai por nos, para que a pa
lavra do Senhor seja difundida e glorificada como o e entre
vos, e para que nos livremos dos homens perversos e malvados, pois nem de todos e a fe. Porem fie] e o Senhor, que
vos confirmant e guardara do maligno. No Senhor, confiamos
que cumpris e cumprireis o que vos havemos ordenado. Guie
o Senhor os vossos coragoes na caridade de Deus e na paciencia de Cristo.
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Evangelho, Mt. 25, 14-31
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Porque ele se assemelhou a um homem que. ao empreender uma viagem, chamou os servos e lhes entregou os
bens. E deu a um cinco talentos, a outro dois e a outro um,
a cada qual segundo sua capacidade, e se foi. Logo o que
recebera cinco talentos foi-se e negociou com eles e ganhou
outros cinco. Do mesmo modo, o dos dois ganhou outros
dois. Mas o que recebera um foi-se, fez uma cova na terra
e escondeu o dinheiro de seu amo. Passado muito tempo,
volta o amo daqueles servos e exige prestacao de contas, e,
chegando o que recebera os cinco talentos. apresentou outros
cinco, dizendo: Senhor, deste-me cinco talentos; olha, pois,
outros cinco que ganhei. E seu amo lhe disse: Muito bem,
servo bom e fiel; foste fiel no pouco, constituir-te-ei sobre
o muito; entra no gozo de teu senhor. Chegou o dos dois
talentos e disse: Senhor, dois talentos me deste, olha outros
dois que ganhei. Disse-lhe seu amo: Muito bem, servo bom
e fiel; foste fiel no pouco, constituir-te-ei sobre o muito; entra
no gozo de teu senhor. Aproximou-se tambem o que recebera
um so talento, e disse: Senhor, sei que es homem duro, que
queres colher onde nao semeaste e recolher onde nao espaIhaste. E, temendo, fui-me embora e escondi teu talento na
terra; ei-lo aqui. Respondeu-lhe seu amo: Servo mau e preguicoso, como entao sabias que eu quero colher onde nao
semeei e recolher onde nao espalhei? Devias, pois, ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, para que, na minha volta,
eu recebesse o que e meu, com os juros. Tirai-lhe o talento e
dai-o ao que tem dez, porque ao que tcm se lhe dara, e ele
abundara; mas a quem nao tem, ate mesmo o que ele tem
ser-lhe-a tirado, e esse servo inutil Iangai-o nas trevas exte
riores; ali havera choro e ranger de dentes.

11 de janeiro — Sao Teodocio, conf. e Sao
Eugenio, Papa
Epistola 2, Cor. 2, 12-17
Irmaos:
Quando cheguei a Troade para anunciar o evangelho de
Cristo, e la se me abriu uma porta no Senhor, nao tive con-
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tudo repouso por nao haver ali encontrado Tito, meu irmao;
e, despedindo-me deles, parti para a Macedonia.
Entretanto, dou gratas a Deus, que em todo tempo nos
poe no cortejo de triunfo em Cristo, e por nos manifesta em
todo lugar o aroma do seu conhecimento; pois somos para
Deus um penetrante odor de Gristo, nos que se salvam e nos
que se perdem; nestes, odor de morte para morte; naqueles,
odor de vida para vida.
E quem e capaz para produzir fetes efeitos? Porque nos
n3o somos como muitos, que fazem negocios com a palavra
de Deus, mas falamos na pureza da intengao, como inspirado
de Deus diante de Deus em Cristo.

Evangelho, Mt. 19, 13-22
Naquele tempo;
Entao foram-lhe apresentadas urnas criancas para que Ihes
impusesse as maos e orasse; e, como as repreendessem os dis
cipulos, disse-lhes Jesus: Deixai as criancas e nao as estorveis
de se aproximarem de mim. porque delas e o reino dos edus.
E, havendo-lhes imposto as maos. foi-se dali.
E eis que se acercou d’file alguem e lhe disse: Mestre,
que de bom farei para alcancar a vida eterna? £le lhe disse:
Por que me perguntas sobre o bom? Um so e born: se queres
entrar na vida, gtiarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais?
Jesus respondeu: Nao mataras, nao cometeras adultdrio, nao
furtaras, nao levantaras falso testemunho; honra teu pai e tua
mae, e ama ao proximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem:
Tudo isto eu tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe
Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, da-o
aos pobres, e teras um tesouro nos ceus, e vem e segue-me.
Ao ouvir isto, o jovem foi-se embora triste, porque tinha
muitos bens.

12 de janeiro — Santa Tatiana, Martir
Epistola 2, Cor. 3, 1-6
Irmaos:
Vou comegar de novo a recomendar-me a mim mesmo?
Ou, como alguns, necessito de cartas que nos recomendem a
vos ou nas quais vos me recomendeis? Vos mesmos sois a
minha carta em nossos coracoes, conhecida e lida por todos
-os homens. Sim, e manifesto que sois carta de Gristo, exa-
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racla pelos nossos cuidados, escrita nao com tinta, mas coni
o Espirito de Deus vivo; nao em tabuas de pedra, porem nas
tribuas que sao os vossos coragoes de carne.
Tai e a confianca que por Cristo ternos diante de Deus.
Nao que por propria forga sejamos capazes de pensar algurna
coisa como dc nos mesmos, pois a nossa capacidade vem de
Deus. £le capacitou-nos como ministros do novo testamento,
nao da letra, mas do Espirito, pois a letra mata, mas o espirito da vida.

Evangelho, Mt. 17, 22-27
Naquele tempo;
Estando eles reunidos na Galileia, disse-lhes Jesus: O
Filho do homem tem de ser entregue em maos dos homens,
que o matarao, e ao terceiro dia £!e ressuscitara. E eles ficaram muito tristes.
Entrando eles em Cafarnaum, acercaram-se de Pedro os
cobradores do didracma, e ihe disseram: Vosso Mestrc nao
paga o didracma? E cie respondeu: Certamente que sim.
Quando ele ia entrar em casa, Jesus saiu-lhe ao passo e lhe
disse: Que te parece, Simao? Os reis da terra, de quem e que
cobram censos e tributos? De seus fillios ou dos estranhos?
Respondendo ele: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os
filhcs sao livres. Mas, para nao os escandalizarmos, vai ao
mar, langa o anzol, apanha o primeiro peixe que morder,
abre-lhe a guelra, e nela acharas uin esiater; toma-o e da-o
por mim e por ti.

13 de janeiro — Sao Jaco de Nassibim, conf.
Epistola 1, Tim. 3. 1-8
Irmaos:
Esta palacra e verdadeira: Se alguein aspira ao episcopado, aspira a urna fungao sublime. Mas e preciso que o bispo
seja irrepreensivel, marido de unia so mulher, sobrio, pmdente, de bons costumes, hospilaleiro, capaz de ensinar; nao
dado ao vinho nem violento, senao equanime, pacifico, nao
cobigoso; que saiba governar bem a sua propria casa, que
tenha os filhos em obediencia, com toda honestidade; pois
quem nao sabe governar a sua casa, como governara a Igreja
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de Deus? Nuo seja neofito, para que niio siiceda que, envaidecido, yenha a incorrer no juizo do diabo. Convem igualmente que goze de boa reputaeao perante os de fora, para
que nao caia em infamia e nas redes do diabo.

Evangelho, Mt. 3, 7-12
Naquele tempo:
Como visse nuiitos saduceus e fariseus virem ao seu batismo, disse-lhes:
Raga de viboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
Fazei pois dignos frutos de conversao
e nao forjeis ilusoes para v6s. dizendo-vos: Tenios por pai
Abraao.
Porque eu vos digo que Deus pode suscitar destas pedras filhos
de Abraao.
Ja o machado esta posto a raiz das arvores,
e toda arvore que nao der fruto bom, sera cortada e langada
ao fogo.
Eu, de certo, vos batizo em agua para a conversao,
porem apos mim vem outro mais forte do que eu,
cujas sandalias nao sou digno de levar;
ele vos batizara no Espirito Santo e no fogo.
Jd tern a pa na mao, e limpara a eira
e recolhera o trigo no celeiro,
mas queimara a palha em fogo inextinguivel.

14 de Janeiro — Santo Ilario, conf.
Epistola 2, Tim. 4, 1-8
lrrnaos:
Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que ha de
julgar os vivos e os mortos pela sua aparicao e pelo seu
roino: Prega a palavra, apresenta-te a tempo e a contratempo,
argui, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina.
Pois lira nm tempo em que nao sofrerao a sa doutrina; antes,
conforme as proprias paixoes e levados pelo pnirido de ouvir,
arregimentarao para si mestres, e afastarao os ouvidos da
verdade para os voltar aos mitos. Mas tu se prudente em
tudo, suporta os trabalhos, faze obra de pregador do evan
gelho, cumpre o teu ministerio.
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Quanto a mim, estou a ponto de derramar-me em liba*
gao, sendo ja iminente o tempo da minha partida. Combati
o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fe. Ja me
esta preparada a coroa da justiga, que naquele dia me outorgara o Senhor, justo juiz, e nao so a mim, porem a todos os
que amam a sua vinda.

Evangelho, Mt, 5, 13-17
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Vos sois o sal da terra
mas, se o sal se desvirtuar, com que se salgara?
Para nada entao ele aproveita,
senao para ser jogado fora,
e para que o pisem os homens.
Vos sois a luz do mundo.
Nao pode ocultar-se a cidade assentada sobre um monte,
nem se acende urna lampada e se poe debaixo de um alqueire,
porem no candelabro, para que alumie todos os que estao
na casa.
Assim deve luzir a vossa luz perante os homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
eles glorifiquem vosso Pai, que esta nos ceus.
Nao penseis que eu vim ab-rogar a Lei ou os Profetas;
nao vim ab-roga-los, porem consuma-los.

15 de Janeiro — Sao Joao, conf.
Epistola, Coi. 3, 12-17
Irmaos:
Vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de carinhosa compaixao, bondade, humildade, mansidao, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos mutuamente, sempre que alguem tiver motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim
tambem perdoai-vos vos. Mas, acima de tudo isto, [vesti-vos
da] caridade, que 6 vinculo de perfeifao. E a paz de Cristo
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reine em vossos coragoes, pois a eia fostes chamados num so
corpo. E sede agradecidos.
A palavra de Cristo habite em vos abundantemente, ensinando-vos e exortando-vos uns aos outros com t6da a sabedoria, com salmos, hinos e canticos espirituais, cantando e
dando gragas a Deus em vossos coragoes. E, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do
Senhor Jesus, dando gragas a Deus Pai, por £le.

Evangelho, Mt. 21, 17-22
Naquele tempo:
Deixando-os, saiu da cidade para Betania, onde passou a
noite.
Voltando 4 cidade de manha muito cedo, sentiu fome. E,
vendo uma figueira perto do caminho, foi a eia; mas nao achou
nela mais do que folhas, e disse-lhe: Jamais nasga fruto em ti.
E a figueira secou imediatamente. Vendo isto os discipulos, maravilharam-se e disseram: Como de repente a figueira secou!
Respondeu Jesus e lhes disse: Em verdade vos digo que, se tivesseis fe e nao duvidasseis, nao so farieis isso com a figueira,
mas, se dissesseis a este monte: “Sai-te dai e langa-te ao mar”,
isso se faria. E tudo quanto com fe pedisseis na oragao recebelo-ieis.

16 de janeiro — Cadeia de Sao Pedro, e Sao
Marcelo, conf.
Epistola 2, Cor. 1, 3-7
Irmaos:
Bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai das misericdrdias e Deus de toda a consolagao. £le nos
consola em toda a nossa tribulagao, para que possamos con
solar todos os atribulados com o consolo com que nos mesmos somos por Deus consolados. Porque, assim como vem
sobre n6s em abundanda os padecimentos de Cristo, assim
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tambem por Cristo e abundante a nossa consola?ao. Pois,
se somos atribulados, e para vosso consolo e salvagao; se
somos consolados, e tambem para vosso consolo, mostrando
este a sua eficacia em suportardes vos com paciencia os mesmos sofrimentos que nos padecemos. E e firme a nossa esperanga a vosso respeito, sabendo que, assim como participastes dos nossos padecimentos, assim tambem participais das
consol afoes.

Evangelho, Mt. 16, 24-28
Naquele tempo:
Entao disse Jesus aos seus discipulos: Quem quiser vir
apos mim renuncie a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me.
Pois quern quiser salvar sua vida perde-la-a; e quern perder
sua vida por mim, acha-la-a. E que aproveita ao homem
ganhar o mundo todo, se perder a alma? Ou que podera o
homem dar em troca de sua alma? Porque o Filho do homem
ha de vir na gloria de seu Pai, com seus anjos, e entao dara
a cada um segundo suas obras.
Em verdade vos digo que ha alguns entre os presentes
que nao provarao a morte antes de terem visto o Filho do
homem vir em seu reino.

17 de Janeiro — Santo Antonio, Abade
Epistola, Efes. 6, 10-18
Irmaos:
Quanto ao mais, confortai-vos no Senhor e na forfa do
seu poder; revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que
possais resistir as insidias do diabo, pois a nossa luta nao e
contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra
as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra os espiritos maus dos ares.
Tomai, pois, a armadura de Deus, para que possais re
sistir no dia mau, e, vitoriosos em tudo, vos mantenhais fir
mes. Estai, pois, alerta, cingidos vossos rins com a verdade,
revestida a courafa da justifa, e cal?ados os pes, prontos para
anunciar o evangelho da paz. Embragai em todo momento
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o escudo da fe, com que possais inutilizar os dardos inflamados do maligno.

Evangelho, Mc. 10, 28-31
Naquele tempo:
Entao Pedro comegou a dizer-lhe: Eis que n6s deixamos
todas as coisas e te havemos seguido. Respondeu Jesus: Em
verdade vos digo que nao ha ninguem que, tendo deixado
casa, ou irmaos, ou irmas, ou miie, ou pai, ou filhos, ou
campos, por amor de mim e do Evangelho, nao receba o
centuplo agora neste tempo em casas, irmaos, irmas, maes e
filhos e campos, no meio de perseguigdes, e a vida eterna
no suculo futuro, e muitos primeiros serao os ultimos, e os
ultimos serao os primeiros.

18 de janeiro — Catedra de Sao Pedro em Roma
Epistola 1, Cor. 1, 10-17
Irmaos:
Exorlo-vos, irmaos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus
Cristo: Sede todos unanimes no falar, e nao haja entre vos
divisoes, antes sede concordes no mesmo pensar e no mesmo
sentir.
Isto, irmaos, digo porque pelos familiares de Cloe eu
soube que ha entre vos discordias, e cada um de vos diz: Eu
sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Kefas, eu de Cristo. Esta
Cristo dividido? Ou foi Paulo crucificado por vos, ou fostes
batizados para o nome de Paulo? Dou gragas a Deus por nao
haver batizado nenhum de v6s, a nao ser Crispo e Caio; para
que ninguem possa dizer que fostes batizados para o meu
nome. Tambem batizei a casa de Estefanas, mas afora estes
nSo sei de nenhum outro.
Pois Cristo nao me enviou para batizar, mas para evangelizar, e nao em sabedoria de palavras, para que nao se
desvirtue a cruz de Cristo.

Evangelho, Mt. 16, 13-20
Naquele tempo:
Vindo Jesus aos confins de Cesareia de Filipe, perguntou
aos seus discipulos: Quem dizem os homens que e o Filho
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do homem? files responderam: Uns dizcm que 6 Joao Batista;
outros, Elias; outros, Jeremias ou algum dos profetas. E
file Ihes disse: E vos, quern dizeis que eu sou? Tornando a
palavra, Pedro disse: Tu 6s o Messias, o Filho de Deus vivo.
E lesus respondendo disse: Bem-aventurado es tu, Simao Bar
Jona, porque nao foi a carne nem o sangue quem isso te
revelou, porera meu Pai, que estti nos c6us. E digo-te eu
que tu es Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja,
e as portas do inferno nao prevalecerao contra ela. Daf-te-ei
as chaves do reino dos c6us e tudo quanto ligares na terra serd
ligado nos ceus, e tudo quanto desligares na terra sera desligado nos ceus. Entao ordenou aos discipulos que a ninguem
dissessem que file era o Messias.

19 de Janeiro — Sao Macario, coijf.
Epistola, Rom. 1, 13-19
Irmaos:
Nao quero ignoreis, irmaos, que muitas vezes me tenho
proposto visitar-vos — mas at6 o presente tenho sido impedido, — a fim de colher algum fruto tambem entre v6s, como
nas demais gentes. Tanto aos gregos como aos barbaros, tanto
aos sabios como aos ignorantes eu sou devedor. De modo
que, em quanto esta em mim, pronto estou a evangelizar-vos
tambem a v6s os de Roma.
Pois nao me envergonho do Evangelho, que 6 for?a de
Deus para a salvagao de todo aquele que ere, do judeu primeiro, mas tambem do grego. Porque nele se revela a justi?a [que vem] de Deus, da fe para a f6, consoante esta escrito: “O justo vive da fe” .
Pois a ira de Deus se manifesta do ceu s6bre toda a
impiedade e injusti?a dos homens, dos que em sua injusti^a
aprisionam a verdade.
Com efeito, o cognoscivel de Deus e manifesto entre eles,
pois a eles Deus o manifestou.

Evangelho, Mt. 9, 14-17
Naquele tempo:
Entao chegaram-se a file os discipulos de Joao, dizendo:
Como e que, jejuando nos e os fariseus, teus discipulos nao
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jejuam? E Jesus respondeu-lhes: Perventura podem os companheiros do noivo chorar enquanto o noivo esta com eles?
Mas virao dias em que o noivo lhes sera tirado, e entao eles
jejuarao. Ninguem deita urna pega de pano nao apisoado a
um vestido velho, porque o remendo levari consigo algo do
vestido, e o rasgao tomar-se-a maior. Nem se deita vinho
novo em odres velhos; do contrario se romperiam os odres, o
vinho se derramaria, e os odres se perderiam; senao que se
deita o vinho novo em odres novos, e assim um e outro se
preservam.

20 de janeiro — Sao Sebastiao, patrono do Rio
de Janeiro
Epistola, Hebr. 6, 1-12
Irmaos:
Pelo que, deixando de Iado as doutrinas elementares sobre
Cristo, tendamos ao mais perfeito, nao Iangando de novo os
fundamentos da penitencia das obras mortas e da fe em Deus,
a doutrina sobre os batismos, a imposicao das mans, a ressurreicao dos mortos e juizo eterno. E o que pretendo fazer, se
Deus o permitir.
Com efeito, impossivel e renovar outra vezpela peniten
cia aqueles que, uma vez iluminados, provaram o dom celes
tial e foram feitos participantes do Espirito Santo, provaram
a docura da palavra de Deus e os prodigios do seculo futuro,
e cairam na apostasia porque de novo crucificam para si mesmos o Filho de Deus e o expoem a afronta. Pois a terra,
que bebeu a chuva calda sobre eia em abundanda e produz
plantas uteis para aqueles que a cultivam, recebera as bengaos
de Deus; porem a que produz espinhos e abrolhos e reprovada,
e esta proxima de ser amaldigoada, e seu fim sera o fogo.
Esperavamos, porem, de vos, carissimos, algo de melhor
e mais favoravel a salvagao, ainda que falemos daquele modo.
Pois Deus nao e injusto para se esquecer da vossa obra e do
amor que haveis mostrado para com seu nome, tendo servido
aos santos e perseverando em servir-lhes. Desejamos, apenas,
que cada um de vos mostre o mesmo zelo pelo pleno desenvolvimento da esperanga ate o fim; nao vos tornando frouxos,
mas imiteis o exemplo dos que pela fe e pela paciencia alcanjaram a heran;a das promessas.
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Evangelho, Mt. 16, 5-12
Naquele tempo:
Indo os discipulos a outra margem, esqueceram-se de
tomar pao. Jesus lhes disse: Vede bem de vos guardardes
do fermento dos fariseus e saduceus. feles pensavam entre si
e se diziam: fi por nao termos trazido pao. Conhecendo-o
Jesus, disse: Que pensamentos sao os vossos, homens de fc
mesquinha? Por nao terdes pao? Ainda nao entendestes, nem
vos lembrais dos cinco paes para os cinco mil homens, e de
quantas cestas recolhestes? Nem dos sete paes para os quatro
mil homens, e de quantos cestos recolhestes? Como entao nao
entendestes que eu nao falava do pao? Guardai-vos, porem, do
fermento dos fariseus e saduceus. Entao eles se deram conta
de que fele nao lhes dissera que se guardassem do fermento
do pao, porem da doutrina dos fariseus e saduceus.

21 de janeiro — Sao Eutemio, conf.
Epistola, Hebr. 11, 32-40
lrntaos:
E que mais direi? Porquc me faltaria o tempo para falar de
Gedeao, de Barac, de Sansao, de Jefte, de David, de Samuel e
dos profetas.
Pela fe subjugaram eles reinos, exerceram a justiga, alcangaram as promessas, obstrmram as bocas dos leoes, extinguiram
a violencia do fogo, escaparam ao fio da espada, convalesceram
os acampamentos dos estrangeiros. As mulheres receberam seus
mortos ressuscitados. Outros foram submetidos a tormentos, re
cusando a libertagao para alcangarem urna ressurreigao melhor.
Outros suportaram irrisoes e agoites, e ainda mais, cadeias e
carceres; foram apedrcjados, torturados, serrados, morreram ao
fio da espada, andaram errantes cobertos de peles de ovelha c
de cabra, necessitados, atribulados, maltratados; eles, de que o
mundo nao era digno, andaram perdidos nos desertos e montes,
nas cavernas e covas da terra.
E todos estes, com serem recomendaveis pela sua fe, nao
alcangaram a promessa, porque Deus a nosso respeito provideneiara algo de melhor, para que sem nos eles nao fossem
consumados.
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Evangelho, Lc. 6, 20-23
Naquele tempo:
Levantando os olhos sobre os discipulos, file dizia:
Bcm-aventurados os pobres,
porque vosso e o reino de Deus.
Bcm-aventurados os que agora padeceis forne,
porque sereis fartos.
Bcm-aventurados os que agora chorais,
porque rireis.
Bem-aventurados sereis quando vos odiarem os homens,
vos excomungarem, e vos nialdisscrem,
e proscreverem vosso nome como mau,
por amor do Filho do homem.
Alegrai-vos naquele dia e regozijai-vos,
pois grande sera a vossa recompensa no ceu.
Assim fizeram seus pais com os profetas.

22 de janeiro — Sao Timoteo, Martir
Epistola, FU. 2, 14-24
Trmaos:
Fazei tudo sem murmurar nem hesitar, a fim de que sejais irrepreensiveis e puros, filhos de Deus sem mancha, no
meio de urna geragao ma e perversa, entre a qual apareceis
como astros no mundo. Apegai-vos a palavra de vida, para
gloria minha no dia de Cristo, por nao haver corrido em vao,
nem em vao ter trabalhado. E, ainda quando fosse derramado meu sangue em libagao sobre o sacrificio e sobre o servigo
de vossa fe, alegrar-me-ia e congratular-me-ia com todos vos.
Alegrai-vos, pois, tamb6m vos pelo mesmo motivo, e congratulai-vos comigo.
Espero no Senhor Jesus poder enviar-vos em breve Ti
moteo, a fim de que tambem eu possa ficar tranqiiilo, obten
do notitias vossas. Porque nenhum outro e tao unido a mim
que com tanta sinceridade se interesse por vos, pois todos
procuram os seus proprios interesses, e nao os de Jesus Cristo.
Vos conheceis a sua provada fidelidade, e que, como um filho
a seu pai, ele me serviu no Evangelho. Espero envia-lo, tao
logo eu saiba o resultado de minha causa, e no Senhor confio
que eu mesmo poderei ir sem demora.
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Evangelho, Lc. 14, 25-35
Naquele tempo:
Acompanhavam-no numerosas multidoes, e, voltando-se
para elas, file lhes dizia: Se algudm vem a mim e nao odeia
seu pai, sua mae, sua mulher, seus filhos, seus irmaos, suas
irmas e mesmo sua propria vida, nao pode ser meu discipulo.
Aquele que nao torna a sua cmz e nao vem ap6s a mim, nao
pode ser meu discipulo.
Quem de v6s, se quiser edificar urna torre, nao se senta
primeiro e nao calcula os gastos, a ver se tern com que
termina-la? Para que nao suceda que, lamjados os alicerces
e nao podendo acaba-la, todos quantos o vejam comecem a
mofar dele, dizendo: fi.ste homem comesou a edificar e nao
pode acabar.
Ou que rei, saindo a campo para guerrear com outro
rei, nao considera primeiro e nao delibera se pode fazer
frente com dez mil ao que contra ele vem com vinte mil?
Senao, achando-se aquele ainda longe, envia-lhe ele urna embaixada fazendo-lhe propostas de paz. Assim, pois, qualquer
um de vos que nao rertuncie a todos os seus bens, nao pode
ser meu discipulo.
Bom e o sal; mas, se o sal se tornar insipido, com que
se temperara? Nem para a terra ele 6 util, nem mesmo para
o monturo; jogam-no fora. Quem tiver ouvidos para ouvir,
que ou?a.

23 de janeiro — Sao Sergio, Papa e conf., e Sao
Clemente, conf.
Epistola 2, Tim, 2, 14-19
Irmaos:
Isto has de ensinar, protestando perante Deus nao te
ocupares com discussoes vas, que para nada servem, a nao
ser para a perdigao dos ouvintes. Esfor?a-te por te apresentares perante Deus, provado como obreiro que nao tem de
que se envergonhar, o qual distribui corretamente a palavra
da verdade. Evita as profanas e vas tagarelices.
Mais e mais eles avangam para a impiedade, e a sua
palavra se alastra como gangrena. Deles sao Himeneu e Fileto,
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que, extraviando-se da verdade, dizem que a ressurrei?ao ja se
realizou, pervertendo com isto a fe de alguns.
Porem o sdlido fundamento de Deus mantem-se firme,
com este selo: “O Senhor conhece os seus”, e: “Aparte-se da
iniqiiidade quem professar o nome do Senhor” .

Evangelho, Mt. 24, 45-51
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Quem e, pois, o servo fiel e prudente, que o amo constituiu sobre sens servos para Ihes dar provisoes a seu tempo?
Ditoso aquele servo que seu amo, ao vir, achar que faz
assim. Em verdade vos digo que o pora sobre todos os seus
haveres. Porem, se o mau servo disser dentro de si mesmo:
Meu amo tardara, e come?ar a bater nos seus companheiros,
e a comer e beber com os ebrios, vira o amo desse servo no
dia em que ele menos esperar e em hora que ele nao sabe,
e mandara agoita-lo, e expulsa-lo-a com os hipocritas; ali havera pranto e ranger de dentes.

24 de janeiro — Sao Dociteo, conf.
Epistola, Hebr. 11, 1-7
Irmaos:
Ora bem: a fe a seguranja do que se espera, a garantia
das realidades que nao se veem; pois por eia grande nome
adquiriram os antigos.
“Pela fe conhecemos que os mundos foram formados pela
palavra de Deus, de sorte que do invisivel teve origem o
visfvel.
Pela fe Abel ofereceu a Deus sacrificio melhor do que Caim,
e por eh foi declarado justo, dando Deus testemunho hs
suas ofertas; e por eia depois de morto continua a falar.
Pela fe Enoc foi trasladado sem passar pela morte, e nao
foi achado, porque Deus o trasladou. Mas antes de ser
trasladado, ele recebeu o testemunho de haver agradado
a Deus.
Sem fe, porem, 6 impossivel agradar a Deus. Pois e preciso
que quem se aproxima de Deus creia que £le existe c
que 6 remunerador dos que o procuram.
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Pela fe, Noe, avisado por divina revelagao daquilo que ainda
se nao via, movido de temor construiu a arca para salvagao de sua casa; e por eia condenou o mundo, tornando-se
herdeiro da justiga que se obtem pela fe” .

Evangelho, Jo. 8, 12-20
Naquele tempo:
Outra vez falou-Ihes Jesus, dizendo: Eu sou a luz do
mundo; aquele que me segue nao anda em trevas, mas ter&
a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu d&s testemunho de ti mesmo; teu testemunho nao e fidedigno. Respondeu Jesus, e disse: Embora eu de testemunho de mim
mesmo, meu testemunho 6 fidedigno, porque eu sei de onde
vim e para onde vou, ao passo que vos nao sabeis de onde
venho ou para onde vou. Vos julgais segundo a carne; eu
nao julgo ninguem. E, se julgo, meu juizo e verdadeiro, porque
eu nao estou so, mas sim eu e o Pai que me enviou. E em
vossa Lei esta escrito que o testemunho de dois 6 verdadeiro.
Eu sou o que da testemunho de mim mesmo, e o Pai, que me
enviou, da testemunho de mim. Diziam-lhe pois: Onde estti
teu pai? Respondeu Jesus: Nao conheceis nem a mim nem
a meu Pai; se a mim conhecesseis, tambem conhecerieis meu
Pai. Estas palavras disse-as Jesus no tesouro, ensinando no
templo, e ninguem pos as maos n'£le, porque ainda nao
chegara a sua hora.

25 de janeiro — Conversao de Sao Paulo
Epistola, Gal. 1, 11-17
Irmaos:
Porque vos fago saber, irmaos, que o evangelho por mim
pregado nao e de homens, pois nao o recebi ou aprendi de
homens, senao mediante revelagao de Jesus Cristo. Com efeito,
ouvistes a minha conduta de outros tempos no judaismo, como
com grande furia eu perseguia a Jgreja de Deus e a procurava
exterminar, e me avantajava, no zelo pelo judaismo, a muitos
dos companheiros de idade da minha nagao. mostrando-me
extremamente zeloso das tradigoes paternas. Mas, quando ao
que me segregou desde o seio de minha mae, e me chamou
pela sua graga, aprouve revelar em mim seu Filho, para
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anuncia-lo aos gentios, desde logo nao fui consultar carne e
sangue, nao subi a Jerusalem, aos apostolos que o eram
antes de mim, mas parti para a Arabia, e de novo voltei a
Damasco.

Evangelho, Mt, 20, 1-16
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Porque o reino dos ceus e semelhante a um dono de
casa que saiu de manha muito cedo a fim de ajustar operarios
para a sua vinha. Convindo com eles em um dinheiro por
dia, enviou-os a sua vinha. Saiu tambem a terceira hora e
viu outros que estavam ociosos na praga. Disse-lhes: Ide tam
bem v6s para a minba vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E
eles foram. De novo saiu por volta da hora sexta e nona
e fez o mesmo. E, saindo perto da hora undecima, encontrou
outros que ali estavam, e disse-lhes: Como, estais aqui ociosos
o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguem nos ajustou.
file lhes disse: Ide tambem vos para a minha vinha. Chegada
a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama
os operarios e da-lhes o salario, desde os ultimos ate os primeiros. Vindo os da hora undecima, receberam um dinheiro.
Quando chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais,
mas tambem eles receberam um dinheiro. Ao tomarem-no,
murmuravam contra o dono, dizendo: fistes ultimos trabalharam so urna hora, e igualaste-os conosco que suportamos
o peso do dia e o calor. E ele respondeu a um deles, dizendoIhe: Amigo, nao te fa?o agravo: nao convieste comigo em
um dinheiro? Torna o que 6 teu, e vai-te embora. Eu quero
dar a este ultimo o mesmo que a ti: nao posso fazer dos
meus bens o que quero? Ou has de ver com mau olho porque
eu seja bom? Assim, os ultimos serao os primeiros, e os
primeiros os ultimos. Porque muitos sao os chamados e poucos
os escolhidos.

26 de janeiro — Santa Ines, virgem e martir
Epistola 1, Cor. 7, 25-34
Irmaos:
Acerca das virgens nao tenho preceito do Senhor; mas
posso dar conselho, porque obtive do Senhor a misericordia
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de ser digno de fe. Creio, pois, que, pela instante necessidade,
e bom que o homem fique assim: Estas ligado a mulher?
Nao procures a separagao. Estas livre de mulher? Nao procures
mulher. Se casares nao pecas; e, se a donzela se casa, nao
peca; mas assim tereis de ser submetidos a tribulagao da
carne, que eu quisera poupar-vos.
Digo-vos, pois, irmaos: o tempo e curto. S6 resta que os
que tem mulher vivam como se nao a tivessem; os que choram, como se nao chorassem; os que se alegram, como se
nao se alegrassem; os que compram, como se nao possuissem,
e os que desfrutam o mundo, como se nao desfrutassem;
porque passa a aparencia deste mundo. Eu vos quereria livres
de cuidados. O celibatario cuida das coisas do Senhor, de
como agradar ao Senhor. O casado devera cuidar das coisas
do mundo, de como agradar a sua mulher, e assim esta dividido. A mulher nao-casada e a virgem so tem de se preocupar
com as coisas do Senhor, com ser santa em corpo e em
espirito. Porem a casada tem de se preocupar com as coisas
do mundo, como agradar ao marido.

Evangelho, Mt. 25, 1-13
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Entao o reino dos ceus sera semelhante a dez virgens
que, tornando as suas lampadas, sairam ao encontro do esposo.
Cinco delas eram nescias, e cinco prudentes; as nescias, ao
tornarem as lampadas, nao tornaram consigo azeite, ao passo
que as prudentes tornaram azeite nas galhetas, juntamente
com suas lampadas. Como o esposo tardava, todas cochilaram e dormiram. A meia-noite ouviu-se um clamor: Ai estd
o esposo, sai ao seu encontro! Entao todas as virgens acordaram e puseram-se a preparar suas lampadas. As ndscias
disseram as prudentes: Dai-nos azeite do vosso, porque se
apagam as nossas lampadas. Mas as prudentes responderam:
Nao, porque poderia ser que nao bastasse para n6s e para vos;
ide, antes, a venda e comprai-o; porem, enquanto elas foram
compra-lo, chegou o esposo, e as que estavam prontas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Chegaram
mais tarde as outras virgens, dizendo: Senhor, senhor, abrenos. Porem ele respondeu: Em verdade vos digo: nao vos
conhego. Vigiai pois, ja que nao sabeis o dia nem a hora.
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27 de janeiro — Sao Paulo, conf.
Epistola 2, Cor. 9, 10-15
Irmaos:
O que da a semente ao que semeia e o pao para comer,
fornecera e multiplicara a vossa sementeira, e fara crescer os
frutos da vossa justiga.
E em tudo sereis enriquecidos para toda a liberalidade,
que por nossa mediagao produza agao de gragas a Deus.
Pois o ministerio deste santo servigo nao so remedeia a escassez dos santos, como tambem faz transbordar neles uma
copiosa agao de gragas a Deus.
Pela prova que dais neste servigo glorificarao a Deus
por causa de vossa obediencia na profissao de fe no Evangelho
de Cristo e a generosa sinceridade de vossa uniao com Sles
e com todos. Igualmente hao de mostrar-se gratos pela sua
oragao por vos, e sentirao desejo de unir-se convosco que
sois tao abengoados por Deus. Gragas sejam dadas a Deus
pelo seu dom inefavel.

Evangelho, Mt. 13, 44-52
Naquele tempo,
Disse Jesus:
O reino dos ceus e semelhante a um tesouro escondido
num campo. Quem o encontra oculta-o e, cheio de alegria,
vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo.
O reino dos ceus tambem e semelhante a um mercador
que procura boas perolas, e, achando uma preciosa perola,
vai, vende tudo quanto tem e compra-a.
Semelhante e tamb6m o reino dos c6us a uma rede de
arrastao que se langa ao mar e recolhe peixes de toda sorte,
e cheia, puxam-na para a praia, e, sentando-se recolhem os
peixes bons em vasilhas, e os maus os jogam fora. Assim
sera na consumagao do mundo: sairao os anjos e separarao
os maus dos justos e langa-los-ao k fornalha de fogo; ali havera choro e ranger de dentes.
Entendestes tudo isto? Responderam-lhe eles: Sim. E Ele
lhes disse: Assim, todo escriba instruido na doutiina do reino
dos ceus e como o dono de casa que do seu tesouro tira o
novo e o velho.
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28 de janeiro — Santo Efrem, doutor
Epistola, Hebr. 13, 7-17
Irmaos:
Lembrai-vos dos vossos prepostos, que vos pregaram a palavra
de Deus, e, considerando o fini da sua vida, imitai-lhes
a f£.
Jesus Cristo ontem e hoje, o mesmo tambem pelos seculos.
Nao vos deixeis levar por doutrinas varias e estranhas; porque
e melhor fortalecer o coragao com a graga do que com
comidas, das quais nenhum proveito tiraram os que com
elas se ocuparam.
Nos ternos um altar, do qual nao tem faculdade de comer os
que servem ao tabernaculo.
Os corpos daqueles animais cujo sangue, pelos pecados,
6 introduzido no santuario pelo pontifice, sao queimados fora
do acampamento. Pelo que, tambem Jesus, a fim de santificar o povo com seu sangue, padeceu fora da porta.
Saiamos, pois, a Ele fpra do acampamento, pois nao
ternos aqui cidade permanente, antes buscamos a futura.
Por meio d’£le oferecentos continuamente a Deus sacri
ficio de louvor, isto e, o fruto dos labios que bendizem o
seu nome. Da beneficencia e da mutua assistenda nao vos
esquegais, pois em tais sacrificios Deus se compraz.
Obedecei aos vossos pastores e estai-lhes sujeitos, pois
eles velam sobre vossas almas, como quem ha de dar conta
delas, para que o fagam com alegria e sem gemidos, pois nao
seria isto para vos de nenhuma vantagem.

Evangelho, Jo. 15, 1-8
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Eu sou a vide verdadeira, e meu Pai e o vinhateiro. Todo
sarmento que em mim nao der fruto, £le o cortara e todo o
que der fruto, £le o podara, para que de mais fruto. Vos
ja estais Iimpos pela palavra que eu vos falei; permanecei em
mim, como eu [permanego] em vos. Como o sarmento nao
pode dar fruto por si mesmo se nao permanecer na videira,
assim tambem vos, se nao permanecerdes em mim. Eu sou a
videira, vos sois os sarmentos. Aquele que permanece em
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mim e eu nele, esse da muito fruto, porque sem mim nada
podeis fazer. O que nao permanece em mim e langado fora
como o sarmento, e seca, e os amontoam e atiram ao fogo
para que ardam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vos, pedi o que quiserdes, e ser-vos-S
dado. Nisto meu Pai sera glorificado, em que deis muito
fruto, e assim sereis meus discipulos.

29 de janeiro — Sao Hipolito, martir
Epistola

1

,

Cor. 4, 1-8

Irmaos:
Assim os homens vejam em nos ministros de Cristo e
dispensadores dos misterios de Deus. Quanto ao mais, o que
dos dispensadores se exige 6 que sejam fieis. Quanto a mim,
mui pouco se me da de ser julgado por vos ou por qualquer
tribunal humano, pois nem a mim mesmo me julgo. Certo
que de nada me argui a conscienda, mas nem por isso me
creio justificado; quem me julga e o Senhor. Tambem v6s,
pois, nao julgueis antes do tempo, enquanto nao vier o Se
nhor, que iluminara os esconderijos das trevas e tomara ma
nifestos os propositos dos coragoes, e entSo cada um tera o
louvor de Deus.
Isto, irmaos, dito por via de exemplo de mim e de Apolo,
eu o aplico a vos, para que de nos aprendais o que e “nao
ir alem do que estii escrito”, e que ninguem se ensoberbega
em favor de um e em prejuizo de outro. Porque, quem e
que te da distingao? Que tens que nao hajas recebido? E,
se o recebeste, de que te glorias, como se o nao houveras
recebido? Ja estais fartos? Ja estais ricos? Sem nos conseguistes reinar? Oxala o houvesseis conseguido para que tam
bem nos rein&ssemos convosco.

Evangelho, Jo. 14, 1-7
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Nao se perturbe o vosso coragao; credes em Deus, crede
tambem em mim. Na casa de meu Pai ha muitas moradas;
se assim nao fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos
um lugar. Quando eu me houver ido e vos tiver preparado o
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lugar, de novo voltarei e vos lomarei comigo, para que onde
eu estiver estejais tambem vos. Pois, para onde eu vou, vos
conheceis o caminho.
Disse-lhe Tome: Nao sabemos aonde vais; como, pois,
podemos saber o caminho? Jesus Ihe disse: Eu sou o caminho,
e a verdade; e a vida; ningu6m vem ao Pai senao por mim.
Se me conhecestes, conhecereis tambem meu Pai. Desde agora
o conheceis e o vistes.

30 de janeiro — Sao Maximo, conf.
Epistola, Fil. 2, 25-30
Irmaos:
Julguei necessario enviar-vos Epafrodito, o irmao que me
6 cooperador e companheiro de luta, vosso enviado e ministro
em minhas necessidades, visto que ele esta suspirando por todos
v6s, e est:i angustiado, por terdes ouvido de sua doenga. De
fato ele esteve doente para morrer; mas Deus teve misericdrdia dele, e nao s6 dele, como tambem de mim, para que eu
nao tivesse tristeza sobre tristeza. Assim, pois, envio-o mais
prontarhente, para que, vendo-o de novo, vos alegreis, e eu
fique mais tranqiiilo. Reccbei-o, pois, no Senhor com toda
alegria, e honrai os que sao como ele, que pelo servigo de
Cristo esteve a morte, tendo posto em perigo a sua vida para
suprir em meu servigo a vossa ausencia.

Evangelho, Jo. 15, 9-16
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Como o Pai me amou, eu tambem vos amei; permanecei
no meu amor. Se guardardes os meus preceitos, permanecereis
em meu amor, como eu guardei os preceitos de meu Pai e
permaneco em seu amor. Isto vos tenho dito para que minha
alegria esteja em vos, e vossa alegria seja completa. Este 6
o meu preceito, que vos ameis uns aos outros, como eu vos
amei. Ninguem tem amor maior do que este, de dar alguem
a vida por seus amigos. Vos sois meus amigos se fizerdes o
que eu vos mando. Ja nao vos chamo servos, porque o servo
nao sabe o que faz seu senhor; mas vos digo amigos, porque
tudo o que eu ouvi de meu Pai dei-vos a conhecer. Vos nao
me escolhestes a mim, porem eu vos escolhi a vos, e vos
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dcstinei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneca.
para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome file
vo-lo cie.

31 de Janeiro — Santo Acacio, martir
Epistola, Gal. 6, 11-18
Irmaos:
Vede com que grandes letras eu vos escrevo de minha
propria mao. Os que querem alardear-se na carne, esses vos
forcam a circuncidar-vos so para nao serem perseguidos por
causa da cruz de Cristo. Pois nem os proprios circuncidados
guardani a l ei, mas querem que v6s vos circuncideis para se
gloriarem em vossa carne. Quanto a mim, nao queira Deus
que eu me glorie senao na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo,
por quem o mundo esta crucificado para mim e eu para o
mundo. Pois a circuncisao nada vale, nem a incircuncisao, mas
sim a nova criatura. Sobre todos quantos seguem esta regra
a paz e a misericordia, sobre eles e sobre todo o Israel de
Deus.
Quanto ao mais, que ninguem me moleste, pois trago
cm men corpo as marcas de Jesus.
A gra^a de Nosso Senhor Jesus Crisio, irmaos, seja com
vosso espirito. Amem.

Evangelho, Lc. 21, 10-19
Naquele lenipo,
Entao lhes dizia: I.evantar-se-4 nacao contra nagao e reino
contra reino, havera grandes terremotos, e em diversos lugares fomes, pestes, coisas espantosas e grandes sinais do c6u.
Antes de tudo isto porao sobre vos as maos e vos perseguirao, entregando-vos as sinagogas e a prisao, conduzindovos perante os reis e governadores por amor de meu nome.
Sera para v6s ocasiao de dar-lhes testemunho. Fazei proposi
to de nao vos preocupardes com a vossa defesa, pois eu vos
darei boca e sabedoria a que nao poderao resistir nem contradizer todos os vossos adversarios. Sereis entregues ate mesmo pelos pais, e irmaos, e parentes, e amigos, e matarao a
muitos de vos, e sereis odiados de todos por causa do meu
nome. Mas nao se perdera um s6 cabelo de vossa cubcga.
Por vossa paciencia salvareis vossas almas.
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Mes de Fevereiro
1 de fevereiro — Sto. Eutiquiano, papa
Epistola

2, C o r .

7, 8-12

Irmaos:
E, se estava pesaroso vendo que aquela carta, ainda que
por um momento, vos havia contristado, agora me alegro, nao
porque vos entristecestes, mas porque a tristeza vos levou a
penitencia. Porquanto vos contristastes segundo Deus, de modo
que nao recebestes dano algum da nossa parte. Pois a tris
teza segundo Deus e causa de penitencia salutar, de que ja
mais ha razao para se arrepender; ao passo que a tristeza
segundo o mundo leva & morte. Vede quanta solicitude vos
causou essa mesma tristeza segundo Deus, e que desculpas,
que indignagao, que temores, que saudades, que zelo, que
punigao. Provastes de toda a maneira a vossa inocencia neste
assunto. Pois, se vos escrevi, nao foi por causa daquele que
cometeu o agravo, nem pelo que o recebeu, mas para que
se manifestasse a vossa solicitude por nos diante de Deus.

Evangelho, Mt. 10, 16-23
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Envio-vos como ovelhas ao meio de lobos;
sede, pois. prudentes como serpentes e simples como pombas.
Guardai-vos dos homens,
porque eles vos entregarao aos sinedrios,
e em suas sinagogas vos agoitarao.
Sereis levados aos governadores e aos reis por causa de mim,
para dardes testemunho perante eles e perante os gentios.
Quando vos entregarem, nao vos preocupeis como ou o que
falareis;
porque vos sera dado naquela hora o que deveis dizer.
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Nao sereis vos que falareis, mas sim o Espirito de vosso Pai
que falara em vos.
O irmao entregara a morte o irmao, o pai o filho,
e os filhos levantar-se-ao contra os pais e mata-los-ao.
Sereis odiados de todos por meu nome;
o que perseverar ate o fim, esse sera salvo.
Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra;
Em verdade vos digo: nao acabareis as cidades de Israel antes
que venha o Filho do homem.

2 de fevereiro — Purificacao de Nossa Senhora
Epistola, Rom. 9, 30-33 e 10, 1-4
Irmaos:
Entao que diremos? Que os gentios, que nao procuravam
a justiga, alcangaram a justiga, isto 6, a justiga pela fe; ao
passo que Israel, esforgando-se por seguir a Lei da justiga,
nao a alcangou. E por que? Porque nao [a procuravam] pelo
caminho da fe, senao pelo das obras. Tropegaram na pedra
de escandalo, segundo esta escrito:
“Eis que eu ponho em Siao urna pedra de tropego,
uma pedra de escandalo,
e aquele que n’£le crer nao sera confundido” .
Irmaos, a eles vai o afeto do meu coragao, e por eles
se dirigem a Deus minhas suplicas, para que eles sejam salvos.
Declaro em seu favor que eles tem zelo por Deus, mas nao
segundo a ciencia: porque, ignorando a justiga de Deus e
procurando afirmar a propria, eles nao se submeteram a jus
tiga de Deus.
Pois o fim da Lei e Cristo, para a justificagao de todo
aquele que cre.

Evangelho, Lc. 2, 22-35
Naquele tempo:
Assim que se completaram os dias da purificagao, con
forme a Lei de Moises, levaram-no a Jerusalem para apresenta-lo ao Senhor, segundo esta escrito na Lei do Senhor,
que “todo varao primogenito seja consagrado ao Senhor”, e
para oferecerem em sacrificio, segundo o que esta presenter
na Lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos.
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Havia em Jerusalem um homem chamado Simeao, justo
e piedoso, e este homem esperava a consolaeao de Israel, e o
Espfrito Santo estava nele. Pelo Espi'rito Santo fora-lhe revelado que ele nao veria a morte antes de ver o Cristo do
Senhor. Movido pelo Espi'rito, veio ele ao templo, e, ao
entrarem os pais com o menino Jesus para cumprirem o que
a Lei prescrevia sobre file, tambem ele tomou-o em sens
bra$os, e, bendizendo a Deus, disse:
Agora, Senhor, j i podes deixar ir leu servo
em paz segundo a tua palavra;
porque meus olhos viram a tua salvagdo,
que preparaste ante a face de todos os povos.
luz para iluminapao das gentes
e para gloria de teu povo, Israel.
Seu pai e sua mae estavam maravilhados com as coisas
que se diziam d’file. Simeao abenjoou-os, e disse a Maria,
sua mae: Posto esta file para queda e elevagao dc muitos em
Israel, c para alvo de contradigao; e urna espada te atravessara a alma, para que se descubram os pensamentos de muitos
coragoes.

3 de fevereiro — Sao Simeao e Santa Ana, S. Braz
Epistola 2, Cor. 1, 8-14
Irmaos:
Nao queremos. irmaos, que ignoreis a tribulafao que nos
sobreveio na Asia, pois foi muito acirna das nossas forcas,
tanto que ja desesperavamos de sair dela com vida. Ate mesmo
j i tinhamos era mao como certa a sentenja de morte, para
que nao confiassemos em nos mesmos, mas sim em Deus,
que ressuscita os mortos. fi file que nos salvou de tao mortal
perigo e file nos" salvari. N’file temos posia a csperanca de
que continuari a salvar-nos, contanto que vos coopereis com
a orajao em nosso favor, a fim de que a graga que pelas
preces de muitos nos foi concedida seja por muitos agradecida
por nossa causa.
Pois esta e a nossa gloria, o testemunho da nossa cons
cienda de que temos vivido no mundo, e especialmente entre
vos, em santidade e sinceridade de Deus e nao em sabedoria
carnal, mas ao agrado de Deus. Com efeito, n6s nao vos
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escrevemos outra coisa [em nossas cartas] senao o que ledes
e compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como
tambem nos haveis em parte compreendido que somos a vossa
gloria, como vos sois a nossa, no dia do Senhor Jesus Cristo.

Evangelho, Lc. 2, 36-41
Naqueie tempo:
Havia entao uma profetisa, Ana, fiiha de Fanuel, da tribo
de Ascr, muito avangada em anos; casada nos dias da sua
adolescenda, viveu sete anos com o marido, e permaneceu
viuva ate os oitenta e quatro. Nao se arredava do templo,
servindo com jejuns e oragoes noite e dia.
Como viesse naquela mesma hora, louvou tambem eia
a Deus, e falava d’file a todos os que esperavam a redengao
de Jerusalem. Cumpridas todas as coisas segundo a Lei do
Senhor, eles voltaram para a Galileia, para a sua cidade de
Nazare.
O Menino crescia e fortalecia-se, cheio de sabedoria, e a
graga de Deus estava com file.
Seus pais iam cada ano a Jerusalem na festa da Pascoa.

4 de fevereiro — Sao Isidro, conf.
Epistola 2, Cor. 11, 9-14
Trmaos:
E, estando entre vos e achando-me uecessitado, a nin
guem fui pesado, pois as minhas necessidades acudiram os
irmaos vindos da Macedonia. E em todo momento me guardei
e me guardarei de vos ser pesado. Pela verdade de Cristo
que esta em mim, que esta gloria nao sofrera mingua nas
regioes de Acaia. Por que? Porque n5o vos amo? Ah! Deus
o sabe! O que cu agora fago, fa-lo-ei tambem no futuro, para
cortar todo o pretexto, aos que o procuram, a fim de parecerem na sua gloria semelhantes a nos. Pois esses falsos apos
tolos obreiros fraudulentos, disfargam-se em apostolos de Cris
to. E nao e maravilha, pois o proprio Satanas se disfarga em
anjo de luz.
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Evangelho, Lc. 5, 1-3
Naquele tempo:
E sucedeu que se aglomerava em torno d’Ele a multidao
para ouvir a palavra de Deus, e achando-se file junto ao lago
de Gcnesare, viu duas barcas que estavam a beira do lago; os
Pescadores, que haviam descido delas, lavavam as redes. Subiu Ele a urna das barcas que era a de Similo, pediu-lhe que a
afastassc um pouco da terra; e sentando, ensinava da barca
o povo.

5 de fevereiro — Sta. Agata, virg. e martir
Epistola 1, Cor. 1, 26-31
Irmaos:
E, scnao. irmaos, oihai quem foi chantado entre vos:
pois niio ha muitos sabios scgundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos nobres.
Antes, o que o mundo julga estullo,
Deus escolheu-o para confundir os sabios.
E o que o mundo julga fraco,
Deus o escolheu para confundir os fortes;
e o ignobil e o abjeto aos olhos do mundo, o que nito c nada,
escolheu-o Deus para destruir o que e,
para que nenhuma carne se glorie diante de Deus.
Por Ele sois em Crislo Jesus, que veio a ser, para vos,
Sabcdoria da parte de Deus, justija, santificagao e redengao,
para que, scgundo esta escrito, “aquele que se gloria, glorie-se
no Senhor” .

Evangelho, Mt. 19, 1-10
Naquele tempo:
E aconteceu que, tendo Jesus terminado estes discursos,
partiu da Galileia e veio para os confins da Judeia, alern do
Jordao. Seguiram-no numerosas multiddes, e Ele ali os curava.
Aproximaram-se d’Ele uns fariseus com o proposito de
tenta-lo, e perguntaram-lhe: E licito ao homem repudiar a
mulher por qualquer causa? Ele respondeu: Nao lestes que no
principio o Criador os fez varao e mulher? Disse file: “Por
isto deixara o homem seu pai e sua mae, e unir-se-a a sua
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mulher, e os dois serao uma so carne”, de maneira que ja
nao s3o dois, porem uma so carne. Portanto, o que Deus
uniu nao o separe o homem. Replicaram-lhe eles: Entao, como
6 que Moises ordenou dar libelo de divortio ao repudiar?
Disse-Ihes file: Por causa da dureza do vosso coragao Moises
permitiu-vos repudiar vossas mulheres, mas no principio nao
foi assim. E eu digo que quem repudia sua mulher (salvo
caso de adulterio) e se casa com outra, adultera, e quem casa
a repudiada adultera.
Disseram-lhe os discipulos: Se tal e a condigao do homem
com a mulher, preferivel e nao se casar. file lhes respondeu:
Nem todos entendem isto, senao aqueles a quem foi dado.

6 de fevereiro — S. Bartolomeu
Epistola, Rom. 12, 16-21
Irmaos:
Sede unanimes entre, vos, nao sejais aitivos, porem abaixai-vos aos humildes. Nao sejais prudentes aos vossos pro
prios olhos. Nao retribuais mal por mal; procurai o que c
bom aos olhos de todos os homens. Se possivel for, e na
medida em que de vos depender, tende paz com todos. Nao
fa<;ais justiga por vos mesmos, carissimos, antes dai lugar a
ira [de Deus]; pois escrito esta: “A mim a vinganga, eu farei
justiga, diz o Senhor” . Pelo contrario, “se teu inimigo tiver
fome, da-lhe de comer; se tiver sede, da-lhe de beber; pois,
assim fazendo, amontoas brasas ardentes sobre a sua cabega”.
Nao te deixes vencer pelo mal, antes vence o mal com a bem.

Evangelho, Lc. 10, 1-7
Naquele tempo:
Depois disto, designou Jesus outros setenta e dois, e enAfiou-os de dois em dois, adiante de si, a toda cidade e lugar
aonde file havia de vir. E lhes disse:
A messe e grande e os operarios sao poucos;
rogai, pois, ao senhor da messe
que mande operarios a sua.messe.
Ide, envio-vos como cordeiros ao meio de lobos.
Nao leveis bolsa, nem alforje, nem sapatos,
e a ninguem saudeis pelo caminho.
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Em qualquer casa em que entrardes,
dizei primeiro: A paz seja com esta casa.
Sc houver ali urn filho da paz,
repousara sobre ele a vossa paz;
se nao, ela voltara a vos.
Permanecei nessa casa, e cornei e bebei o que vos servirem,
pois o operario e digno do seu salario.
Nao vades de casa em casa.

7 de fevereiro — Sto. Antaro, martir
Epistola 1, Tes. 2, 17-20 e 3, 1-2
Irmaos, privado por enquanto da vossa vista, nao do
vosso afeto, ardentemente quisemos tornar a ver-vos quanto
antes. Pois pretendfamos ir, eu, Paulo, uma e duas vezes;
por6m Satanas no-lo estorvcru. Pois qual ha de ser a nossa
esperanja, a nossa alegria, a nossa coroa de gloria ante Nosso
Senhor Jesus Cristo, na sua parusia? Nao o sois vos? Certamente, vos sois a nossa gloria e a nossa alegria.
Por isso, nao podendo suporta-lo mais, determinamos ficar
sos em Atenas, e enviamos Timoteo, nosso irmao e ministro
de Deus no Evangelho de Cristo, para vos confirmar e exortar
na vossa fe.

, Evangelho, Lc. 14, 1-6
Naquele tempo;
Tendo £le entrado em casa de urn dos principais fariseus
para comer em dia de sabado, estavam-no observando. E
eis que havia diante d’filc urn hidropico. E, tomando Jesus
a palavra, falou aos doutores da Lei e aos fariseus, dizendo;
£ lxcito curar em sabado ou nao? files guardaram silendo.
E, tomando-o, curou-o e despediu-o. E lhes disse; Quem de
vos, se um filho ou um boi cair num pogo, nao o tira imedlatamente em dia de sabado? E a isto eles nao podiam replicar.
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8 de fevereiro — S. Zacarias, prof.
Epistola, Gal. 4, 9-18
lrmaos:
Agora, que conheceis a Deus, e mais ainda, que fostes
conhecidos por Deus, como e que de novo voltais aos fracos
c pobres clementos, aos quais quereis outra vez servir? Observais os dias, os mcses, as estagoes e os anos. Temo que
torneis vas tantas fadigas que por vos suportei.
lrmaos, suplico-vos que vos fagais como eu, pois eu me
fiz como v6s. Em nada me feristcs. Bern sabeis como da
primcira vez vos preguei o evangelho em enfermidade cor
poral, e, postos a prova pelo meu estado fisico, nao me desdenhastes nem cuspistes diante de mim, antes me recebestes
coma um anjo de Deus, como a Cristo Jesus. Onde esta agora
aqtiele vosso entusiasmo? Pois eu mesmo testi fico que, se tal
vos fora possfvel, ate os proprios olhos terieis arrancado para
mos dar. Tornci-me, pois, inimigo vosso por vos dizer a verdtide? Cortejam-vos nao para bem; o que cies pretendem e
afastar-vos de mim, para que depois os cortejeis a eles. £
sempre bom ser cortejado para o bem, e nao somente quando
estou entre vds.

Evangelho, Mt. 23, 29-36
Naqueie tempo,
Disse Jesus:
Ai de vos, escribas e fariseus, hipocritas, que edificais
sepulcros aos profetas e adornais os monumentos dos justos,
e dizeis: Se nos tivessemos vivido em tempos de nossos pais,
nao terfamos sido cumplices deles no sangue dos profetas.
Com isto ja vos dais por filhos dos que mataram os profetas.
Enchei, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raga de viboras, como escapareis ao jufzo da geena? Por isto vos envio
profetas, sabios e escribas. Deles matareis e crucificareis a
uns, a outros agoitareis em vossas sinagogas e os perseguireis
de cidade em cidade, para que caia sobre vos todo o sangue
inocente derramado sobre a terra, desde o sangue do justo
Abel ate o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem
matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo;
tudo isto vira sobre esta geragao.
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9 de fevereiro — Sao Maron confessor, patrono do
povo Maronita

Epistola 2, Tim. 3, 10-17
Irmaos:
Porern tu seguiste de perto os meus ensinamentos, a
minha conduta, o meu ideal, a minha fe, a minha longanj-
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midade, a minha caridade, a minha perseveranga, as minhas
perseguigoes e aflicoes, as que tive de suportar em Antioquia,
em Iconio, em Listra, onde tantas perseguigoes sofri, das quais,
todavia, o Senhor me livrou. Assim sofrerao perseguigoes todos os que aspiram a viver piedosamente em Cristo Jesus.
Os homens maus e sedutores irao de mal a pior, enganando
e enganados. Mas tu permanece no que aprendeste e que e
tua convicgao, considerando de quem o aprendeste, e porque
desde a infancia conheces as Escrituras Sagradas, que podem
instruir-te em ordem a salvagao, pela fe em Cristo Jesus.
Pois toda a Escritura e divinamente inspirada e util para ensinar, para argiiir, para corrigir, para educar na justiga, a fim
de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para
toda obra boa.

Evangelho, Jo. 12, 23-30
Naquele tempo:
Jesus, porem, respondeu-lhes, dizendo: Chegada e a hora
em que o Filho do homem sera glorificado. Em verdade,
em verdade vos digo, se o grao de trigo nao cai na terra,
ficara so; mas, se morrer, dara muito fruto. Aquele que ama
sua alma, perde-a; mas o que odeia sua alma neste mundo,
guarda-la-a para a vida eterna. Se alguem me serve, siga-me,
e onde eu estiver, ali estara tambem meu servidor; se algu6m
me serve, meu Pai o honrara.
Agora minha alma sente-se conturbada. E que direi? Pai,
(ivra-me desta hora? Nao, para isto vim a esta hora! Pai,
glorifica teu nome. Veio entao urna voz do ceu: “Glorifiquei-o.
e de novo o glorificarei” . A multidao que ali estava, e que
ouvira isto, dizia: Trovejou; outros diziam: Um anjo falou
a £le.
Jesus respondeu e disse: Nao por mim se fez ouvir esta
voz, porem por vos.

10 de fevereiro — Sta. Dorotea, virgem e martir
Epistola 2, Cor. 10, 12-18 e 11, 1-3
Irmaos:
E verdade que nao ousamos por-nos em confronto ou em
pe .de igualdade com certos homens que a si proprios se re-
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comendam; mas para tomar medida de si, tomam-se a si mesnios como medida e se comparam consigo mesmos, e porque
estao fora de juizo. Nos, porem, nao nos queremos gloriar
desmcdidamente, mas segundo os limites do campo de agito
que Deus nos atribuiu como nossa medida e que nos 16/
chegar ate vos. Nao nos entendemos indevidamente alem dos
limites tracados — [o que Se daria], se nao tivessemos chegado ate vos — mas de fato chegamos primeiro ate vos a pregar
o evangelho de Cristo. Nfio saimos da propria medida para
nos ufnnar de trabalhos alhcios, mas nutrimos a esperanga de
que, ao crescer a nossa fe. nos cresgamos dentro dos limites
de nosso campo de agao entre vos ate o maximo, a fim de
levar o evangelho tambem para alem das vossas fronteiras,
sem nos gloriar, dentio do campo de agrio alheio, do que os
outros ja fi/eram . Mas aquele que se gloria, que se glorie
no Senhoi. Pois nao quem se recomenda a si proprio esta
aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda.
Oxala suporteis um poueo da minha loucura. Mas vos
certamente me suportais. Pois sinto por vos o citime de Deus,
porque vos desposei a um so marido para vos apresentar a
Cristo como casta virgem. Temo, entretanto, que, assim como
a serpente enganou Eva com a sua astucia, tambem corrompa
os vossos pensamentos, afastando-os da sinceridade e da santidade devidas a Cristo.

Evangelho, Mt. 13, 44-52 (ver 27 de jan.l
11 de fevereiro — Aparicao de N. Senhora em
Lourdes
Epistola, Rom. 3. 5-11
Irmaos:
Mas, se a nossa injustiga faz ressaltar a justiga de Deus,
que diremos? Deus nao e injusto em desafogar a sua ira?
(humanamente falando). De maneira nenhuma. Se assim fosse,
como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se a veracidade de
Deus ressalta ainda mais por causa da minha mentira, para
sua gloria, por que vou eu ser julgado pecador? E por que nao
dizer aquilo que alguns caluniosamente nos atribuem, asse-
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gurando que n 6s dizemos: Fafamos o mal para que venha o
bem? Esses merecem mesmo a condenacao.
Que diremos, pois? Avantajamo-nos a Jies? Nao em tudo.
1’ois ja provamos que judeus e gentios nos achamos todos
sob o pecado, conforme esta escrito:
“Nao ha justo, nem scquer uin, nao ha um sen
sato. nao ha quem busque a Deus.

Evangelho, Lc. 14, 25-35 (ver 22 de jan.)

12 de fevereiro —- S, Malacio, conf. e Alexandre,
rnartir

Epislola 1, Tes, 5, 12-23

Irmaos:
Rogamo-vos, irmaos, acateis os que trabalham entre vos
e vos presidem no Senhor e vos admoestam; tenhais para com
eles grande estima em caridade pelo seu labor.
Guardai entre vos a paz. Tambem vos rogamos, irmaos,
que admoesteis os preguicosos, alenteis os pusilanimes, acolhais os fracos, e sejais pacientes com todos. Olhai que nin
guem retribua a quem quer que seia mal por mal, mas que
em todo o tempo vos facais bem uns aos outros e a todos.
Estai sempre alegres. Orai sem cessar. Dai em tudo
grajas a Deus, porque tal e a sua vontade em Cristo Jesus,
a vosso respeito.
Nao apagueis o Espirito. Nao desprezeis as profecias.
Examinai tudo e ficai com o que e bom. Abslende-vos de
toda a especie de mal.
E o mesmo Deus da paz santifique-vos completamente.
Conserve-se inteiro o vosso espirito, e a vossa alma e o vosso
corpo sem mancha, para a vinda de Nosso Senhor Jesus
Cristo,
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Evangelho, Mt. 12, 9-21
Naquele tempo:
Passando dali, veio file a sinagoga deles, onde havia um
homem que tinha urna das maos seca. E perguntaram-lhe.
para poderem acusd-lo: fi licito curar em sabado? file lhes
disse: Quem de vos, tendo urna ovelha. se eia cai num pogo
em dia de sabado, a nao tira? Ora, quanto mais vale um
homem do que urna ovelha! Licito e, portanto, aos sabados
praticar o bem. Entao disse aquele homem: Estende tua mao;
e ele estendeu-a sa como a outra. Saindo os fariseus, reuniram-se eln conselho contra file para verem como prende-lo.
Sabedor disto, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram,
e file os curava a todos, recomendando-lhes que o nao colocassem em evidencia, para que se cumprisse o anuncio do
profeta Isaias, que diz:
“Eis aqui meu servo, a quem escolhi;
meu amado, em, quem minha alma se compraz.
Farei repousar meu espirito sobre file,
e file anunciara o direito is gentes.
Nao disputara nem gritara,
nem se ouvira a sua voz nas pragas.
A cana machucada file nao a quebrara,
nem apagara a mecha fumegante,
ate fazer triunfar o direito;
e, em seu nome, porao as najoes a sua esperanga”.

13 de fevereiro — S. Martiniano, conf.
Epistola, Rom. 5, 18-21 e 6, 1-3
Irmaos:
Por conseguinte, assim como pela transgressao de um
so a condenacao chegou a todos, assim tambem pela justi?a
de um so chega a todos a justificagao da vida. Pois, assim
como pela desobediencia de um os outros foram feitos peeadores, assim tambem, pela obediencia de um, os outros serao
feitos justos.
A Lei, no entanto, sobreveio para que o pecado abun
dasse; mas onde abundou o pecado superabundou a graga,
para que, assim como o pecado reinou pela morte, assim
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tambem a graga reine pela justicu para a vida eterna, por
Jesus Cristo Senhor Nosso.
Que, diremos. pois? Permaneceremos no pecado para que
abunde a graea? Longe disso. Nos que morremos para o pe
cado. como viveremos ainda nele? Ou ignorais que todos nos
que fornos batizados para Cristo Jesus, fomos batizados para
[participar da] sua morte?

Evangelho, Lc. 12, 35-44 (ver 2 de jan.)
14 de fevereiro — S. Valentim. niartir
Epistola, Fil. 1, 12-21
Irmaos:
Quero que saibais. irmaos, que a minha situagao contribuiu para o progresso do Evangelho, de maneira que, no pretorio e por todos os demais lugares, e sabido como eu trago
rninhas cadeias por Cristo; e a maior parte dos irmaos em
Cristo, alentados pelas minhas cadeias, sentem mais animo
para falar sem temor a palavra de Deus.
Alguns, e verdade, pregam Cristo por espirito de inveja
e de competicao; outros o fazem com boa intencao; uns por
caridade, sabendo que estou posto para a defesa do Evangelho;
ouiros, por interesse, pregam Cristo nao com santa intenjao,
pensando acrescentar tribulacao as minhas cadeias. Mas que
importa? De qualquer maneira, quer seja por falso pretexto
quer seja sinceramente, Cristo e anunciado; alegro-me com
isso.
Mas tambem para o futuro me alegrarei. Pois sei que a
minha causa me resultara em salvagao, por vossas oracoes e
pela assistenda do Espirito de Jesus Cristo. Conforme ardentemente aguardo e espero, em nada serei confundido; antes,
estou inteiramente seguro, como sempre, tambem agora, de
que Cristo sera glorificado em meu corpo, ou pela vida, ou
pela morte. Pois para mim a vida e Cristo, e a morte, lucro.

Evangelho, Mt. 10, 34-42
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Nao julgeis que vim lamjar paz a terra; nao vim langar
a paz, mas a espada.
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Pois vim separar o homem de seu pai,
e a filha de sua mae, a nora de sua sogra
e os ininrigos do homem serao os de sua casa.
Quern ama o pai ou a mae mais do que a mim
nao 6 digno de mim.
E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim
nao e digno de mim.
E quem nao torna a sua cruz e me segue
nao 6 digno de mim.
Quern acha a vida, perde-la-a
e quern a perder por amor de mim, acha-la-a.
Quern vos recebe, a mim me recebe
e quern a mim me recebe, recebe aquele que me enviou.
Quern recebe um profeta na qualidade de profeta
recebera recompensa de profeta
e quern recebe um justo na qualidade de justo
recebera a recompensa de justo.
E quem der de beber a um destes pequeninos
um copo de agua fresca a titulo de discipulo
em verdade vos digo: nao ha de perder sua recompensa.

15 de fevereiro — Ss. Faustino e Jovita, martires
Epistola, Hebr. 10, 24-32
Irmaos:
Olhemos uns pelos outros para nos excitarmos a caridade
e as boas obras; nao nos afastando da nossa propria assem
b l e , como e costume de alguns, senao exortando-nos, e
tanto mais quanto vernos que o dia se aproxima.
Porque, se voluntdriamente pecamos depois de receber o
conhecimento da verdade, ja nao resta sacrificio pelos pecados, senao uma terrivel expectagao de juizo, e o ardor do fogo
que ha de devorar os adversarios. Se aquele que menospreza
a Lei de Moises, sem misericordia 6 condenado a morte sob
a palavra de duas ou tres testemunhas, de quanto maior casti
go pensais que serd digno aquele que pisar aos pes o Filho
de Deus e tern em conta de profano o sangue do seu testa
mento, no qual foi santificado, e insulta o Espirito da graga?
Porque conhecemos aquele que disse: “Minha e a vinganga;
eu retribuirei” . E depois: “O Senhor julgard seu povo” . Ter
rivel 6 cair nas maos do Deus vivo.
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Recordai os dias passados, nos quais, depois de iluminados, suportastes uma grave luta de padecimentos.

Evangelho, Mt. 24, 3-14
Naquele tempo:
E sentando-se no monte das Oliveiras, chegaram-se a file
a parte os discipulos, dizendo: Dize-nos: quando serii tudo
isto? e qual o sinal da tua vinda e da consumagao do mundo?
Jesus respondeu-lhes: Tomai cuidado de que ninguem vos
engane. Porque virao muitos em meu nome, e dirao: Eu sou
o Messias, e enganarao a muitos. Ouvireis falar de guerras
e de rumores guerreiros; mas nao vos perturbeis, porque e
preciso que isto suceda, mas ainda nao e o fim. Levantar-se-a
nagao contra nagao e reino contra reino. e havera fomes e
pestes e terremotos em diversos lugares: mas tudo isto e o
comedo das dores. Entao vos entregarao aos tormentos e vos
matarao, e sereis odiados por todos os povos por causa do
meu nome. Entao se escandalizarao muitos, e uns aos outros
se trairao e se odiarao; e levantar-se-ao muitos falsos profetas
que enganarao a muitos. Ei porque a iniqiiidade vai transbordar, a caridade de muitos esfriarti. Mas aquele que perseverar ate o fim, esse serii salvo. Pregar-se-a em todo mundo
este evangelho do reino, testemunha para tddas as nagoes, e
entao vira o fim.

16 de fevereiro — Sao Teodoro, martir
Epistola (ver 20 de janeiro'
Evangelho, Jo. 5, 30-38
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Eu nada posso fazer por mini mesmo; conforme 01150,
jttlgo, e meu juizo e justo, porque nao procuro a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou.
Se eu desse testemunho de mim mesmo, meu testemunho
nao seria fidedigno; outro e o que da testemunho de mim, e
eu sci que e fidedigno o testemunho que ele da de mim.
Vos mandastes perguntar a Joao, e ele deu testemunho da
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verdade; mas eu nao recebo testemunho de homem, porem
vos digo isto para que sejais salvos. Aquele era a lampada,
que ardia e alumiava; e vos quisestes gozar um instante da
sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de
Joao, porque as obras que meu Pai me deu a fazer, essas
obras que eu fago, dao em meu favor testemunho de que o
Pai me enviou. E o Pai, que me enviou, esse da testemunho
de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem vistes o seu semblante, nem tendes a sua palavra em vos, porque nao crestes
naquele que file enviou.

17 de fevereiro — Santo Agapio, conf.
Epistola, Rom. 2, 12-16
Irmaos:
Todos os que pecaram sem Lei, sem lei tambem perecerao; os que pecaram na Lei, pela Lei serao julgados; porque
nao sao justos perante Deus os que ouvem a Lei; mas os
cumpridores da Lei, esses serao declarados justos. Em verdade, quando os gentios, guiados pela razao natural, sem Lei
cumprem os preceitos da Lei, eles mesmos, sem a terem, sao
para si mesmos Lei. E, com isto, mostram que os preceitos da
Lei estao escritos em seus coragoes, sendo testemunha sua
conscienda, e as sentengas com que entre si uns aos outros
se acusam ou se escusam. [Ver-se-a isto] no dia em que Deus,
por Jesus Cristd, segundo o meu evangelho, julgara as agoes
secretas dos homens.

Evangelho, Lc. 21, 34-38
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Estai atentos, para que nao suceda se embotem os vossos
coragoes pela crapula, pela embriaguez e pelas preocupagoes
da vida, e de repente venha sobre vos aquele dia como um
lago; porque ele vira sobre os habitantes da terra. Vigiai,
pois, em todo tempo e orai, para que possais evitar tudo o
que ha de vir, e comparecer perante o Filho do homem.
Ensinava durante o dia no templo, e pela noite saia para
passa-la no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo
madrugava para ter com ele e escuta-lo no templo.
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18 de fevereiro — Sao Leao Magno, Papa e conf.
Epistola, Hebr. 7, 20-27
Irmaos:
E nao foi feito isso sem juramento — pois aqueles foram
constituidos sacerdotes sem juramento, mas este o foi com
juramento por aquele que lhe disse: “Jurou o Senhor, e nao
se arrependera: Tu es sacerdote para sempre”, em conseqiiencia disso Jesus se tornou garante de um testamento superior.
E aqueles foram feitos sacerdotes em grande numero
porquanto a morte os impedia de permanecer; mas este, visto
permanecer para sempre, tern um sacerdocio intransmissivel.
E, portanto, e definitivo o seu poder de salvar os que por £le
se aproximam de Deus, e £le sempre vive para interceder por
eles.
E tal convinha que fosse o nosso Pontifice, santo, inocente, sem macula, separado dos pecadores e mais alto do
que os ceus; pois nao necessita, como os pontifices, oferecer
cada dia vltimas, primeiro por seus proprios pecados, e depois
pelos do povo, pois isto £lc o fez urna vez so, oferecendo-se
a si mesmo.

Evangelho, Mt. 16, 13-20 (ver 18 de jan.)
19 de fevereiro — Sao Conrado, conf.
Epistola, Rom. 2, 5-14
Irmaos:
Conforme a tua dureza e a impenitencia do teu coragao
vais entesourando contra ti ira para o dia da ira e da revelaqao do justo juizo de Deus, que dara a cada um segundo
as suas obras: aos que, com perseveranda na pratica do bem,
procuram a gloria, a honra e a incorrupfao, [dara] a vida
eterna; mas, aos contumazes e rebeldes a verdade, que obedecem a injustiga, [dara] a ira e indignagao. TribulagaO e
angustia sobre todo aquele que faz o mal, primeiro sobre o
judeu, depois sobre o geritio. Porem gloria, honra e paz
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para todo aquele que faz o bcm, primeiro para o judeu, depois
para o gentio; pois em Deus nao ha acepgao de pessoas.
Todos os que pecaram sem Lei, sem Lci tambem perecerao; os que pecaram na Lei, pela Lei serao julgados;
porque nao sao justos perante Deus os que ouvem a Lei;
mas os cumpridores da Lei, esses serao declarados justos.
Em verdade. quando os gentios. guiados pela razao natura!,
sem Lei cumprem os preceitos da Lei, eles mesmos, sem a
terem, sao para si mesmos lei.

EvangeJho, Mt. 16, 1-4
Naquele tempo:
Aproximaram-se d'Elc os fariseus e saduccus para tenta-lo,
e lhe rogaram Ihes mostrassc um sinal do ceu. Respondendo
£le, lhes disse: Pela tarde dizeis: Havera bom tempo, se o ceu
esta de cor avermelhada. E pela manha: Hoje havera trovoada, se o ceu 6 de aspecto sombrio. Sabeis discernir o aspecto
do ceu, mas nao sabeis discernir os sinais dos tempos. A
geragao nra e adultera procura um sinal, mas nao lhe serti
dado senao o sinal dc Jonas. E. dcixando-os, foi-se embora.

20

de fevereiro — Sao Jaco, conf.

Epistola, Efes. 6, 10-18 (ver 17 de jan.)
Evangelho, Lc. 12, 32-34
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Nao ternas, pequeno rebanho. porque vosso Pai se comprouve
em vos dar o reino.
Vendei vossos bens e dai-os de esmola;
fazei para vos bolsas que nao se gastam,
um tesouro inesgotavel nos ceus,
onde nem o ladrao chega nem a traga roi;
porque onde esta o vosso tesouro,
ali estar.i o vosso coracao.
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21 de fevereiro — Sio. Eustaquio, patrono e martir
Epistola 1, Cor. 10, 31-33 e 11, 1-32
Irmaos:
Quer comais, quer bebais, quer fagais qualquer outra
coisa, fazei tudo para gloria de Deus. Nao sejais objeto de
escandalo nem para judeus, nem para gregos, nem para a
[greja de Deus,
como ea quero agradar a todos em tudo, nao procurando
a minha convenienda, porem a de todos, para que se salvem.
Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo.
Eu vos louvo por que em tudo vos lembreis de mim
e retenhais as tradicoes como eu vo-las transmiti.

Evangelho, Lc. 14, 25-35 (ver 22 de jan.)
22 de fevereiro — Catedra de Sao Pedro, em
Antioquia
Epistola 1, Cor. 3, 16-23
Irmaos:
Nao sabeis que sois templo de Deus, e que o Espirito
de Deus habita em vos? Se alguem profanar o templo de Deus,
Deus o destruiri. Porque o templo de Deus e santo, e esse
templo sois vos.
Ninguem se iluda. Se algum entre vos acredita ser sabio
neste seculo, faga-se louco, para chegar a ser sabio. Porque
a sabedoria deste mundo e loucura diante de Deus. Pois escrito esta: £le apanha os sabios em sua astiicia. E alhures: O
Senhor conhece como sao vaos os planos dos sabios. Ninguem,
pois, se glorie nos homens, pois tudo e vosso. Quer Paulo,
quer Apolo, quer Kefas, quer o mundo, quer a vida, quer a
morte, quer o presente, quer o futuro, tudo e vosso; mas vos
sois de Cristo, e Cristo e de Deus.
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Evangelho, Mt. 16, 13-20 (ver 18 de jan.)
23 de fevereiro — Sao Policarpo, martir
Epistola 1, Cor. 13, 4-13
Irmaos:
A caridade e paciente,
a caridade e benigna;
eia nao e invejosa,
a caridade nao e jactanciosa, nao se ensoberbece.
nao e descortes, nao e interesseira,
nao se irrita, nao guarda rancor;
nao se alegra com a injustiga, mas compraz-se na verdade;
tudo desculpa, tudo cre, tudo espera, tudo tolera.
A caridade nao sucumbe jamais;
as profecias? terao o seu fini,
as linguas? cessarao,
a ciencia? terminara.
No presentc, o nosso conhecimenlo e imperfeito,
e assim tambem a profecia;
Quando chcgar a consumagiio, desaparecera o que 6 imper
feito .
Quando era crianga, falava como crianga, pensava como crian
ga, raciocionava como crianga:
Quando cheguei a ser homem, deixei como inuteis as coisas
de crianga.
Agora vernos por um espelho c obscuramente;
entao veremos face a face.
No presente, conhego so em parte;
entao conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas tres coisas: fe, esperanga, caridade;
porem a mais exedente delas e a caridade.

Evangelho, Mt. 10, 28-33
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Nao tenhais medo dos que matam o corpo,
pois naq podem matar a alma,
temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo na
geena.
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Nao se vendent dois passarinhos por uni asse?
Todavia, nem nm deles cai em terra
sem a vontade de vosso Pai.
Quanto a vos, ate mesmo os cabelos todos de vossa cabe?a
estao contados.
Nao temais; pois valeis mais que muitos passarinhos.
Pois. todo aquele que me confessar diante dos homens, eu
tambem o confcssarei diante de meu Pai,
mas, todo aquele que me negar diante dos homens, eu tam
bem o negarei diante de meu Pai, que esta nos ceus.

24 de fevereiro — Santa Margarida, virgem
Epistola 1, Cor. 14, 1-5
Irmaos:
Esfor^ai-vos por alcanjar a caridade, aspirai aos dons
espirituais, sobretudo ao de profecia. Porque aquele que fala
em lingua fala a Deus, nao aos homens, pois ninguem o entenue, dizendo seu espirito coisas misteriosas; mas o que profetiza fala aos homens para edificagao, exorta^ao e consola?ao. O que fala cm lingua edifica-se a si mesmo; o quo profetiza edifica a Igreja. Quisera que todos vos falasseis em lin
guas, porem prefiro que profetizeis; pois melhor e quem profetiza do que quem fala em linguas, a menos que tambem
interprete para que a Igreja receba edifica?ao.

Evangelho, Lc. 8, 1-3
Naquele tempo:
Indo file, logo depois, por cidades e aldeias, pregava e
evangelizava o reino de Deus. Acompanhavam-no os doze e
algumas mulheres que tinham sido curadas de espiritos malig
nos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual
haviant saido sete dentonios; Joana, mulher de Cuza, administrador de Herodes, e Susana, e outras muitas, que os ser
viam com seus bens.

25 de fevereiro — Sao Felix, conf.
Epistola, Hebr. 4, 14-16 e 5, 1-5
Irmaos:
Tendo, pois, um grande Pontifice que penetrou nos ceus,
Jesus, o Filho de Deus, mantenhamo-nos firmes na confis-
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sao. O nosso Pontifice nao e tal que nao possa compadecerse das nossas fraquezas, antes em tudo foi tentado a nossa
semelhanga, afora o pecado. Aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da gra;a, a fim de recebermos misericordia
e acharmos gra^a para o auxilio oportuno.
Pois todo Pontifice, tornado de entre os homens, em favor
dos homens e instituido para as coisas que dizem respeito a
Deus, para oferecer oblagoes e sacrificios pelos pecados, sendo
quem possa compadecer-se dos ignorantes e extraviados, porquanto tambdm £le estd cercado de fraqueza, e por causa
dela deve por si mesmo oferecer sacrificios pelos pecados,
do mesmo modo que pelo povo. E ninguem torna para si esta
honra, senao aquele que e chamado por Deus, como Aarao.
E assim Cristo a si mesmo nao se exaltou, fazendo-se
Pontifice, mas aquele que lhe disse:
“Meu filho es tu,
' 'eli hoje te gerei” .

Evangelho, Mc. 8, 38-39
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Porque, se alguem se envergonhar de mim e de minhas
palavras diante desta geragao adultera e pecadora, tambem
o Filho do homem se envergonhara dele quando vier na gloria
de seu Pai com os santos anjos.
E disse-lhes: Em verdade vos digo que hd alguns dos
aqui presentes que nao provarao a morte ate que vejam vir
em poder o reino de Deus.

26 de fevereiro — S. Porfirio e Sto. Alexandre,
conf.
Epistola, Rom. 9, 1-6
Irmaos:
Digo-vos a verdade em Cristo, nao minto, e comigo da
testemunho a minha conscienda no Espirito Santo, de que eu
sinto ama grande tristeza e dor continua em meu corafao,
porque desejaria ser eu mesmo anatema de Cristo por meus
irmaos, meus patricios segundo a carne, os israelitas, de quem
e a filiajao e a gloria, e as aliangas, e a legislacao, e o culto,
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c as promessas; de quem sao os patriarcas, e de quem segundo a carne procede Cristo, que esta acima de todas as
coisas, Deus bendito pelos seculos, amdm.
E nao e que a palavra de Deus tenha ficado sem efeito.

Evangelho, Mc. 13, 21-31
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Entao, se alguem vos disscr: Eis aqui ou ali o Cristo,
nao o creiais. Porque se levantariio falsos cristos e falsos profetas, e farao sinais e prodigios para, se possivel fora: induzirem a erro ate mesmo os cleitos. Porem vos ficai de sobreaviso; de antemao eu vos disse todas as coisas.
Mas naqueles dias, depois daquela tribulafao escurecerse-d o sol, e a lua nao darii o seu brilho, e as estrelas cairao
do ceu, e as potencias do ceu se abalarao. Entao verao o
Filho do homem vindo sobre as nuvens com grande poder e
majestade. file enviara os anjos, e juntara seus eleitos dos
quatro ventos, do extremo da terra ate o extremo do ceu.
Aprendei da figueira a parabola. Quando seus ramos ja
estao tenros e eia deita folhas, conheceis que esta proximo
o estio. Assim tambem vos, quando virdes suceder estas coisas,
entendei que esta proximo, a porta. Em verdade vos digo:
Nao passarii esta geragao antes que todas estas coisas sucedam. O ceu e a terra passarao, porem minhas palavras nao
passarao.

27 de fevereiro — Sao Procopio, papa e conf
Epistola, Filem. 1, 7-17
Irmaos:
Grande alegria e consolo tive eu por causa da tua caridade, porque os corafoes dos santos foram reanimados por
ti, irmao.
Por isso, apesar de eu ter plena liberdade em Cristo para
tc ordenar o que convem fazer, antes prefiro apelar para a
tua caridade. Sendo o que soti, Paulo, velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico-te por meu filho, a quem entre
cadeias gerei, por Onesimo, que outrora te foi inutil mas agora
e muito titil para ti e para mim. Eu to remeto; acolhe-o como
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a-meu proprio coragao. Quereria rete-lo junto a mini, para
que em teu lugar me servisse na minha prisao pelo Evangelho; mas sem teu consentimento nada quis fazer, a fim de que
esse favor nao mo fizesses por necessidade, mas por livre vontade. Talvez ele se tenha apartado de ti um momento, para
que o possufsses sempre, ja nao como servo, antes, mais do
que servo, como irmao amado. E o que ele e para mim, no
sentido mais profundo, quanto mais para ti, scgundo a carne
e segundo o Senhor. Portanto, se me tens por amigo, acolhe-o
como a mim mesmo.

Evangelho, Mt. 7, 13-20
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Entrai peia porta estreita,
porque larga e a porta e espagosa a senda
que leva a perdicao, e muitos sao os que por ela entrant.
Como e estreita a porta e como apertada a senda
que leva a vida, e quao poucos os que acertam com ela!
Guardai-vos dos falsos profetas,
que vem a vos com vestes de ovelhas,
mas por dentro sao lobos vorazes.
Por seus frutos os conhecereis.
Porventura colhem-se uyas dos espinhos ou figos dos abrolhos?
Assim toda arvore boa da bons frutos,
e toda arvore ma da frutos maus.
Nao pode arvore boa dar maus frutos,
nem arvore ma dar frutos bons.
Toda arvore que nao da bons frutos
e cortada e langada ao fogo.
Pelos frutos, pois, os conhecereis.

28 de fevereiro — Santas Cura e Marana, martires
Epistola (ver 18 de fevereiro)
,

Evangelho, Mt. 25, 1-13 (ver 26 de jan.)
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29 de fevereiro — Sao Leao, papa e conf.
Epistola, Hebr. 7, 20-27 (ver 18 de fev.)
Evangelho, Mt. 5, 43-48
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Ouvistes que foi dito:
Amaras o teu proximo e odiaras o teu inimigo.
Eu, porem, vos digo:
Amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem,
para que sejais filhos de vosso Pai, que esta nos ceus,
o qual faz nascer o sol sobre maus e bons,
e faz chover sobre justos e injustos.
Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis?
Tambem nao fazem isto os publicanos?
E, se saudardes sdmente os vossos irmaos, que fazeis a mais?
Tambem nao fazem isto os gentios?
Sede, pois, perfeitos como vosso Pai celeste e perfeito.
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Mes de Marco
1 de marco — Santa Domnina, virg.; e Anjo da
Guarda
Epistola, Hebr. 1, 1-12
Irmaos:
HavenJo Deus outrora falado
muitas vezes e de muitos modos aos pais pelos profetas,
a n 6s nestes ultimos dias falou pelo Filho. a quem constituiu herdeiro de tudo,
por quem fez tambem o mundo.
O qual, sendo o resplendor de sua gloria
e a imagem expressa de sua substanda,
sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder,
tendo feito a purifieacao dos pecados,
assentou-se a direita da majestade nas alturas,
feito tanto maior que os anjos
quanto o nome que herdou Ihes e superior.
Pois, a quem dentre os anjos disse £le alguma vez:
“Tu es meu Filho, eu hoje te gerei”?
E outra vez:
“Eu serei para file Pai,
E file sera para mini Filho”?
E quando de novo introduz seu Primogenito no mundo, diz:
“Adorem-no todos os anjos de Deus” .
E referindo-se aos anjos diz:
“Que faz os seus anjos vendavais,
e seus ministros chamas dc fogo” .
Mas ao Filho:
“Teu trono, 6 Deus, subsistira pelos seculos dos seculos.
e o cetro da retidao t' o cetro do teu reino.
Amaste a justiga e odiaste a iniqiiidade,
por isso ungiu-te, 6 Deus, teu Deus,
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com oleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros” .
E ainda:
“Tu Senhor, no principio fundaste a terra,
e os ceus sao obra de tuas maos.
files perecerao, tu, porem, permaneces,
e todos como um vestido envelhecerao,
e como um manto os envolveras,
e como um vestido mudar-se-ao.
Tu, porem, permaneces o mesmo e teus anos nao acabarao” .

Evangelho, Mt. 18, 7-10
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Ai do mundo por causa dos escandalos!
Porque nao node deixar de haver escandalos;
mas ai daqucle por quem o escandalo vier.
Se tua mao ou teu pe te escandaliza, corla-o e lanpa-o longe
de ti; pois melhor te e entrar na vida manco ou coxo,
do que com maos e pes seres langado ao fogo eterno.
E, se teu olho te escandaliza, arranca-o e lanca-o longe de ti:
pois mais te vale entrares com um so olho na vida, do
que com ambos os olhos seres langado na geena de fogo.
Olhai que nao desprezeis um desscs pequeninos,
porque em verdade vos digo que seus anjos veem continuamente no ceu a face de meu Pai, que esta nos ceus.
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Epistola, Fil. 1, 21-30
Irmaos:
Pois para mim a vida e Cristo e a morte, lucro. Entretanto, se o viver na carne ainda me permitir um frutuoso trabalho. .., nao sei o que escolher. Estou como que na alternativa: pois de um lado desejo partir para estar com Cristo,
o que e muito melhor; por outro, quisera permanecer na carne,
o que e mais necessario para vos. E por ter esta convicgao,
eu sei que hei de ficar e permanecer convosco para vosso proveito e alegria na fe. Assim podeis congratular-vos tanto mais
em Cristo Jesus por minha causa, quando estiver novamente
em vosso meio.
S6 cumpre vos porteis de maneira digna do Evangelho de
Cristo, para que, quer eu va visitar-vos, quer fique ausente,
ouja dizer de vos que estais firmes num s6 espirito, lutando
unanimemente pela fe do Evangelho, sem vos deixardes intimidar por coisa alguma diante dos vossos inimigos, o que e
para eles um sinal de perdigao, mas para vos sinal de salvagSo, e isto da parte de Deus. Porque vos foi outorgado nao
somente crer em Cristo, mas tarnbem padecer por file, sus
tentando o mesmo combate que vistes em mim e agora de
mim ouvis.

Evangelho, Mt. 5, 13-17 (ver 14 de jan.)
3 de marco — Santo Tomas de Aquino, dr.
Epistola, Coi. 2, 1-7
Irmaos:
Pois quero que saibais que luta sustento por vos e pelos
de Laodiceia e por quantos nao viram meu rosto em carne,
para que se consolem os vossos coracoes, a fim de que, unidos
na caridade, alcanceis todas as riquezas da plena inteligencia, e conhegais o misterio de Deus, isto e, Cristo, em quem
se acham ocultos todos os tesouros da sabedoria e da cien
tia. Isto vos digo para que ninguem vos engane com argumentos capciosos; pois, embora eu esteja ausente na carne,
em espirito estou no meio de vos, alegrando-me com a vossa
boa ordem e com a firmeza da vossa fe em Cristo.
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Vivei, pois, em Cristo Jesus, o Senhor, assim como o
recebestes, arraigados e fundados n’file, apoiados sobre a fe
segundo a doutrina que aprendestes, transbordando em agao
de gragas.

Evangelho, Jo. 6, 37-44
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Todo aquele que o Pai me da vem a mim, e o que vem
a mim eu nao o langarei fora, porque do ceu desci, nao para
fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me
enviou. E esta e a vontade daquele que me enviou, que eu
nao perca nada do que file me deu, senao que o ressuscite
no ultimo dia. Pois esta e a vontade de meu Pai, que todo
aquele que ve o Filho, e ere n’file, tenha a vida eterna, e eu
o ressuscitarei no ultimo dia. Murmuravam d’£le os judeus,
porque dissera: Eu sou o pao que desceu do ceu, e diziam:
Nao e ele Jesus, filho de Jose, de quem conhecemos o pai e a
mae? Entao, como diz agora: Do ceu desci?
Respondeu Jesus e lhes disse: Nao murmureis entre vos.
Ninguem pode vir a mim se o nao trouxer o Pai que me
enviou, e eu o ressuscitarei no ultimo dia.

4 de margo — Ss. Paulo e Juliano, martires
Epistola, Rom. 8, 18-27
Irmaos:
Porque tenho por certo que os padecimentos do tempo
presente nada sao em comparagao com a gloria que ha de
manifestar-se em nos. Com efeito, este mundo criado aguarda
ansiosamente a manifestafao dos filhos de Deus. Pois as criaturas estao sujeitas a vaidade, nao por gosto, mas em razao
de quem as sujeita com esperanga; porquanto, tambem elas
serao libertadas da servidao, da corrup?ao, para participarem
da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois sabemos que a
cria?ao inteira ate agora geme e sente dores de parto. E, nao
so eia como tambem nos que ternos as primicias do Espirito,
gememos dentro de nos mesmos, suspirando pela ado?ao, pela
redenfao de nosso corpo. Porque em esperan?a estamos sal
vos; pois a esperanfa que se ve ja nao e mais esperanga.
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Porque aquilo que alguem ve, como ha de espera-lo? Porem,
se esperamos o que nao vemos, em paciencia esperamos.
Igualmente tambem o Espirito vem auxiliar a nossa fraqueza, porque nos nao sabemos pedir o que nos convem; mas
o proprio Espirito advoga por nos com gemidos inefaveis, e
aquele que esquadrinha os coragoes conhece qual e o desejo
do Espirito, porque este intercede pelos santos, segundo Deus.

Evangelho, Mt. 10, 24-27
Naquele tempo,
Disse Jesus:
O discipulo nao esta acima do mestre, nem o servo acima
de seu amo,
ao discipulo basta ser como seu mestre, e ao servo como seu
senhor.
Se ao amo chamaram Beelzebul, quanto mais aos seus domes
ticos.
Nao os temais, pois, porque nao ha nada oculto que nao venha a conhecer-se.
O que eu vos digo na obscuridade, dizei-o a luz,
e o que eu vos digo ao ouvido, pregai-o sobre os terragos.

5 de marco — Santo Alberto Magno, dr.
Epistola 2, Cor. 12, 6-12
Irmaos:
Se quisesse gloriar-me, nao seria louco, pois diria a verdade. Abstenho-me, contudo, para que ninguem julgue de
mim acima do que em mim ve e do que de mim ouve. Por
causa da altura das minhas revelagoes, para que nao me
exalte, foi-me dado um aguilhao da carne, um anjo de Sa
tanas, que me esbofeteia, para que eu nao me exalte. Por
isto roguei tres vezes ao Senhor que ele se afastasse de mim.
E file me disse: Basta-te a minha graga, pois a forga chega a
perfeicao na fraqueza. De bom grado, por isso, prefiro glo
riar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a
forga de Cristo. Pelo que, me comprazo nas enfcrmidades,
nos oprobios, nas necessidades, nas perseguigoes e angustias,
por Cristo; pois, quando esiou fraco, e entao que sou forte.
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Tornei-me louco; vos me obrigastes, porque era o vosso
dever recomendar-me, pois em nada fui inferior aos “superapostolos”, embora, eu nada seja. Os sinais (que recomendam)
o Apostolo realizaram-se entre vos em muita paciencia, em
sinais e prodigios e milagres.

Evangelho, Lc. 9, 44-50
Naquele tempo:
Admirando-se todos de tudo o que £le fazia, disse £le
a seus discipulos: Prestai ouvidos atentos a estas palavras: O
Filho do homem sera entregue nas maos dos homens. Mas
eles nao sabiam o que significavam estas palavras, elas estavam para eles veladas, de maneira que eles nao as entenderam, e temiam perguntar-lhe sobre elas.
Veio-lhes este pensamento: quem seria entre eles o maior?
Conhecendo-lhes Jesus o pensamento do coragao, tomou um
menino, colocou-o junto a si, e lhes disse: Aquele que receber
este menino em meu nome, a mim me recebe, e aquele que
a mim recebe, recebe aquele que me enviou; e o menor dentre
todos vos, esse e o maior.
Tornando Joao a palavra, disse: Mestre, vimos um expulsar os demonios em teu nome, e lho impedimos, porque ele
nao era da nossa companhia. Respondeu-lhe Jesus: Nao o
proibais, pois quem nao esta contra vos, esta convosco.

6 de margo — Sao Caunan, conf.
Epistola, Rom. 5, 1-9
Irmaos:
Justificados, pois, pela fe, ternos paz com Deus por Nosso
Senhor Jesus Cristo. Por £le, em virtude da fe, obtivemos o
acesso a esta graca em que nos mantemos e nos gloriamos
na esperanga da gloria de Deus. E nao so isto, mas tambem
nos gloriamos ate nas tribulacoes, sabedores de que a tribulacao produz a paciencia; a paciencia, a virtude provada;
e a virtude provada, a esperanpa. E a esperanga nao sera
confundida, pois o amor de Deus se derramou em nossos
c0ra9c.es por virtude do Espirito Santo, que nos foi dado.
Porque, quando ainda eramos fracos, Cristo, a seu tempo,
morreu pelos impios. Em verdade, havera dificilmente alguum
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que morra por um justo; ou talvez haja quem se anime a
morrer por um homem de bem. Mas Deus provou o seu
amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nos,
quando 6ramos ainda pecadores. Com maior razao, pois, justificados agora por seu sangue, por £le seremos salvos da ira.

Evangelho, Lc. 10, 13-16
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida!
Pois, se em Tiro e em Sidon houvessem sido feitos os milagres que em vos se fizeram,
ha tempo que. em saco e cinza, teriam feito penitencia.
Porem Tiro e Sidon serao tratados com mais brandura do
que vos no juizo.
E tu, Cafarnaum, levantar-te-as ate o ceu?
Ate o inferno seras abatida.
Quem a vos ouve, a mim me ouve,
e quem vos rejeita, a mim me rejeita,
e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou.

Nota:

Os dias que nao figuram aqui, caem sempre na Quaresrna.
9 de inarto — Os 40 Martires
Epistola 2, Cor. 4, 11-18

Irmaos:
Enquanto vivemos, estamos sempre entregues a morte por
amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste tambem
em nossa carne mortal. De maneira que em nos opera a
morte; em vos, a vida.
Mas, tendo o mesmo espirito de fe, segundo o que esta
escrito: “Cri, por isso falei”; tambem nos eremos, e por isto
falamos; sabendo que quem ressuscitou o Senhor Jesus tam
bem com Jesus nos ressuscitara, e nos fara estar convosco.
Porque todas as coisas sucedem por vos, para que a graga
difundida em muitos aumente a agao de gragas para gloria
de Deus. Pelo que nao desfalecemos, senao que, enquanto
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o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior
se renova dia a dia. Pois pela momentanea e leve tribula?ao
file nos prepara um peso eterno de gloria incalculavel, e nao
pomos os nossos olhos nas coisas visfveis, porem nas invisiveis, pois as visiveis sao temporais; mas as invisiveis, eternas.

Evangelho, Lc. 6, 20-23 (ver 21 de jan.)
19 de marco — Sao Jose, Esposo de Nossa Senhora

Epistola 2, Cor. 5, 1-10
Irmaos:
Porque sabemos que, se a tenda da nossa mansao terrena
se desfizer, teremos de Deus urna solida casa, nao feita por
mao de homens, eterna, nos ceus. Pois gememos nesta nossa
tenda, anelando sobrevestir-nos daquela nossa habitagao ce
lestial, suposto que sejamos achados vestidos, nao despidos.
Pois realmente, enquanto moramos nesta tenda, gememos oprimidos, porquanto nao queremos ser despidos, mas sim sobrevestidos, para que a nossa mortalidade seja absorvida pela
vida.
E foi Deus quem assim nos fez, dando-nos o primeiro
sinal do seu Espfrito. Assim, estamos sempre confiantes, persuadidos de que, enquanto moramos neste corpo, estamos exi-
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ludos do Senhor, porque caminhamos em fe e nao em visao,
mas confiamos, e mais quiseramos exilar-nos do corpo e tomar
morada junto ao Senhor. E por isso nos nos esforgamos, estejamos na patria ou no exilio, por lhe ser agradaveis, visto
que todos havcmos de comparecer perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que houver feito pelo
corpo, bom ou mau.

Evangelho, Mt. 1, 18-25
Naquele tempo:
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Estava Maria,
sua mae, desposada com Jose; e antes de conviverem, Maria
fez-se gravida por obra do Espirito Santo. Jose, seu esposo,
sendo justo, nao quis denuncia-la, e resolveu despedir-se dela
secretamente. Enquanto assim deliberava, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor e lhe disse: “Jose, filho
de David, nao ternas acolher Maria, tua esposa, pois o que
nela foi concebido e obra do Espirito Santo. Dara a luz
um filho, a quem poras o nome de Jesus, porque Ele salvara
o povo dos seus pecados” . Tudo isto sucedeu para que se
cumprisse o que o Senhor anunciara pelo profeta, que diz:
“Eis que a virgem concebera e dara a luz um filho
E por-lhe-ao o nome de Emanuel,
Que quer dizer “Deus conosco” .
Ao despertar do sono, Jose fez como lhe mandara o anjo do
Senhor, recebendo a sua esposa. Nao a conheceu ate que eia
deu a luz um filho, ao qual pos o nome de Jesus.

25 de margo — Anunciagao de Nossa Senhora
Epistola, Gal. 3, 15-20
Irmaos:
Vou fazer-vos, irmaos, urna comparagao da vida humana.
O testamento desde que foi autenticado, mesmo que seja so
de um homem, ninguem o anula, ninguem lhe acrescenta nada.
Ora, a Abraao e a seu descendente foram feitas as promessas.
file nao diz: “e a seus descendentes”, como de muitos, porern de
um so: “e a teu descendente”, que e Cristo. E digo eu: O
testamento autenticado por Deus nao pode ser anulado, de
modo que a promessa seja invalidada por urna Lei, que veio
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quatrocentos e trinta anos depois. Pois, se a heranja 6 recebida pela Lei, ja nao e pela promessa. E, todavia, a Abraao
Deus outorgou a doafao pela promessa.
Por que, pois, a Lei? Foi acrescentada por causa das
transgressoes, promulgada por anjos, em mao de um mediador, atd que viesse “o descendente”, ao qual fora feita a
promessa. Ora bem: O mediador nao e de urna pessoa s6,
e Deus e um so.

Evangelho, Lc. 1. 26-38
Naquele tempo:
No sexto mes, foi o anjo Gabriel enviado da parte de
Deus a urna cidade da Galileia chamada Nazare, a urna virgem
desposada com um varao de nome Jose, da casa de David;
e o nome da virgem era Maria. Entrando onde eia estava,
disse-lhe ele: Salve, cheia de graya, o Senhor e contigo. Eia
conturbou-se ao ouvir estas palayras, e considerava o que
poderia significar aquela saudayao. O anjo lhe disse: Nao
ternas, Maria, porque achaste gray a diante de Deus. E eis
que conceberas em teu seio e daras a luz um filho, a quem
por&s o nome Jesus, file sera grande e chamado Filho do
Altissimo, e o Senhor Deus dar-lhe-a o trono de David, seu
pai, e file reinara na casa de Jacob pelos suculos, e seu reino
nao tera fim.
Disse Maria ao anjo: Como podera ser isto, pois nao
conheyo varao? O anjo respondeu-lhe e disse: O Espirito Santo
vira sobre ti, e a virtude do Altissimo cobrir-te-a com sua
sombra, e por isto o Santo gerado [de ti] sera chamado Filho
de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, tambem concebeu um
filho na sua velhice, e este e o sexto mes da que era esteril,
porque nao ha nada impossivel a Deus. Disse Maria: Eis
aqui a serva do Senhor; faja-se em mim segundo a tua palavra. E retirou-se dela o anjo.
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30 de margo — S. Joao Climaco, conf.
Epistola, Rom. 12, 1-6
Jrmaos:
Rogo-vos, pois, irmaos, pela misericordia de Deus, que
oferecais vossos corpos como hostia viva, santa. agradavel a
Deus; este e o vosso culto racional. Que nao vos conformeis
a este seculo, mas vos transformeis pela renovagao da mente,
para que procureis conhecer qual e a vontade de Deus, boa,
e agradavel, e perfeita.
Pela graga que me foi dada, recomendo a cada um de
vos nao sentirdes acima do que convem sentir, porem sentirdes modestamente, cada um segundo Deus lhe repartiu a
medida da fe. Pois, assim como num so corpo ternos muitos
membros, e todos os membros nao tem a mesma fungao, assim
tambem nos, sendo muitos, somos um so corpo em Cristo,
mas cada membro esta a servigo dos outros membros. Assim
todos nos ternos dons diferentes, segundo a graga que nos foi
dada; ou seja a profecia, segundo a medida da fe.

Evangelho, Mc. 9, 33-37
Naquele tempo:
Vieram a Cafarnaum. E, estando em casa, perguntavalhes Ele: Que era que discutieis em caminho? £les se cala
ram, porque no caminho haviam discutido entre si sobre quem
seria o maior. Senlando-se, £Ie chamou os doze, e lhes disse:
Se alguem quiser ser o primeiro, que seja o ultimo de todos
e o servidor de todos. E, tornando urna crianga, colocou-a no
meio deles, e, abragando-a, disse-lhes: Quem recebe urna destas
criangas em meu nome, a mim me recebe, e quem a mim me
recebe nao e a mim que recebe, senao aquele que me enviou.

31 de margo — S. Luciano, martir
Epistola, Rom. 8, 24-31
Irmaos;
Porque em esperanga estamos salvos; pois a esperanga
que se ve ja nao e mais esperanga. Porque aquilo que alguem
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ve, como ha de espera-lo? Porem, se esperamos o que nao
vernos, em paciencia esperamos.
Igualmente tambem o Esnirito vem auxiliar a nossa fraqueza, porque nos nao sabemos pedir o que nos convent; mas
o proprio Espirito advoga por nos com gemidos inefaveis, e
aquele que esquadrinha os cora?oes conhece qual e o desejo
do Espirito, porque este intercede pelos santos, segundo Deus.

Evangelho, Lc. 12, 35-44 (ver 2 de jan.)
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Mes de Abril
1 de abril — Santa Maria Egipicia
Epistola, Rom. 6, 19-23
Irmaos:
Apresento-vos uma cotnpara?ao humana, em aten?ao a
fraqueza da vossa carne: Assim como pusestes vossos membros a servipo da impureza e da iniqiiidade para a iniqiiidade,
assim tambem entregai agora vossos membros ao servipo da
justipa para a santidade. Pois, quando ereis escravos do pecado, estaveis livres a respeito da justipa. E que frutos obtivestes entao? Aqueles de que agora vos envergonhais, porque o
seu fim e a morte. Porem agora, livres do pecado e servos
de Deus, tendes por fruto a santificapao e por fim a vida
eterna. Pois o estipendio do pecado e a morte; mas o dom
de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus Senhor Nosso.

Evangelho, Lc. 15, 1-10
Naquele tempo:
Acercavam-se d’£le todos os publicanos e pecadores para
ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo:
£ste acolhe os pecadores e come com eles.
Propos-lhes £le esta parabola, dizendo: Quem dentre vos,
tendo cem ovelhas e havendo perdido uma delas, nao deixa
as noventa e nove no deserto indo em busca da desgarrada,
ate acha-la? E, uma vez encontrada, alegre a poe nos ombros,
e, voltando para casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendolhes: Alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Assim digo-vos, a alegria no ceu sera maior por um
pecador que fapa penitencia do que por noventa e nove justos
que nao necessitam de penitencia.
Ou que mulher que tenha dez dracmas, se perde uma,
nao acende a luz, nao varre a casa e nao procura cuidadosamente ate acha-la? E, uma vez achada, convoca as amigas
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e vizinhas, dizendo: A!egrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos, ser£ a alegria entre
os anjos de Deus por um pecador que fizer penitencia.

2 de abril — Sao Adacio, martir
Epistola, Gal. 5, 13-21
Irmaos:
Vos, irmaos, fostes chamados a liberdade; mas cuidado
com tomardes a liberdade por pretexto para servirdes a carne;
antes, servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a
Lei se cumpre numa so palavra: “Amaras a teu proximo como
a ti mesmo” .
Mas, se mutuamente vos mordeis e vos devorais, tomai
cuidado que acabareis por consumir-vos uns aos outros.
Digo, pois: Andai em espirito, e nao satisfareis a concupis
cenda da carne. Porque a carne tern tendendas contrarias
as do espirito, e o espirito tendendas contrarias as da carne,
pois um e outro se opoem a ponto de nao fazerdes o que
qttereis. Mas, se vos guiais pelo Espirito, nao estais sob a
Lei. Ora bem: as obras da carne sao manifestas, a saber:
fornicagao, impureza, lascivia, idolatria, feitigarias, odios, dis
cordias, ciiimes, iras, rixas, dissensdes, divisoes, invejas, bebedice, orgias e outras como estas, das quais vos previno, como
antes o fiz, pois os que tais coisas fazem nao herdarao o reino
de Deus.

Evangelho, Lc. 17, 20-22
Naquele tempo:
Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino
de Deus, respondeu-lhes file e disse: O reino de Deus nao vem
ostensivamente. Nem se podera dizer: Ei-lo aqui, ou ali,
porque o reino de Deus esta dentro de vos.
Disse aos discipulos: Tempo vira em que desejareis ver
um so dia do Filho do homem, e nao o vereis.
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3 de abril — Sto. Isidoro, conf.
Epistola 2, Tim. 1, 13-18
Irmaos:
Retem a forma de sas palavras que de mim ouviste, inspiradas na fe e na caridade em Cristo Jesus. Guarda o bom
deposito pela viriude do Espirito Santo, que habita em nos.
Ja sabes como me voltaram as costas todos os da Asia,
entre e'es Figelo e Hermogenes. Faca o Senhor misericordia
a familia de Onesiforo, porque muitas vezes ele me aliviou
e nao se envergonhou das minhas cadeias, antes, estando em
Roma, procurou-me solicito ate me achar. De-!he o Senhor
de achar misericordia naquele dia, junto do Senhor. Quantos
servitos ele me prestou em Efeso, tu bem o sabes.

Evangelho, Lc. 8, 22-25
Naquele tempo:
Sucedeu, pois, que, um dia, file subiu com seus discipulos
a urna barca, e lhes disse: Passemos a outra margem do
lago! E eles fizeram-se ao mar. Enquanto navegavam, file
adormeceu. E veio sobre o lago urna borrasca, a barca encheu-se de agua e eles corriam perigo. Chegando-se a file,
despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, olha que perecemos.
file despertou, e increpou ao vento e ao furor da agua, e
sossegaram, fazendo-se calmaria. E file lhes disse: Onde esta
a vossa fe? Cheios de pasmo, eles se admiravam, e diziam-se
uns aos outros: Mas quem e este que ate manda aos ventos e
i agua, e eles Ihe obedecem?

4 de abril — Sto. Aniceto, papa e martir
Epistola, Rom. 12, 3-8
Irmaos:
Pela graga que me foi dada, recomendo a cada um de
v6s nao sentirdes acima do que convem sentir, porem sentirdes
modestamente, cada um segundo Deus Ihe repartiu a medida
da fe. Pois, assim como num so corpo temos muitos membros, e todos os membros nao tem a mesma funjao, assim
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tambem nos, sendo muitos, somos um so corpo em Cristo,
mas cada membro esta a servico dos outros membros. Assim
todos nos ternos dons diferentes, segundo a gra?a que nos
foi dada: ou seja a profecia, segundo a medida da fe; ou seja
ministerio para servir; o que ensina no ensino; o que exorta
para exortar; o que da com simplicidade; quem preside, presida com solicitude; quem pratica a misericordia, fafa-o com
alegria.

Evangelho, Jo. 16, 16-23
Naquele tempo,
Disse Jesus;
Ainda um pouco, e ja nao me vereis, e ainda outro
pouco, e me vereis. Disseram entao entre si alguns dos dis
cipulos: Que e isto que file nos diz: Ainda um pouco, e nao
me vereis, e ainda outro pouco e me vereis? E: Porque vou
para o Pai. Diziam pois: Que e este pouco de que file fala?
Nao sabemos o que file diz.
Sabia Jesus que eles queriam perguntar-lhe, e Ihes disse:
Indagais entre vos por que vos disse: Ainda um pouco, e nao
me vereis, e ainda outro pouco e me vereis? Em verdade,
em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o
mundo se alegrara; entristecer-vos-eis, porem vossa tristeza se
convertera em alegria. A mulher, quando da a luz, sente
tristeza, porque chegou a sua hora; mas, depois de dar a luz
um filho, ja nao se lembra da tribulagao, pela alegria que
sente de ter vindo ao mundo um homem. Vos, pois, agora
estais tristes; mas de novo eu vos verei, e aiegrar-se-a o vosso
coragao, e ninguem sera capaz de vos tirar a vossa alegria.
Naquele dia nada me perguntareis; em verdade, em verdade
vos digo: Tudo quanto pedirdes ao Pai, file vo-lo dara em
meu nome.

5 de abril — Sao Roberto, conf.
Epistola, Gal. 5, 13-21 (ver 2 de abril)
Evangelho, Lc. 21, 34-38 (ver 17 de fev.)

www.obrascatolicas.com

CALENDARIO LITORGICO — 6, 7 E 8 DE ABRIL

143

6 de abril — Sao Flaviano, patr.
Epistola (ver 1 de fevereiro)
Evangelho, Mt. 13, 29-36 (ver 8 de fev.)
7 de abril — Sto. Epifanio, martir
Epistola 1, Cor. 8, 1-6
Irmaos:
Quanto ao caso das carnes sacrificadas aos idolos, sabemos que todos nos ternos conhecimento. Mas o conhecimento incha, e a caridade edifica. Se alguem pensa conhecer
alguma coisa, ainda nao conhece como se deve conhecer;
mas o que ama a Deus, esse e conhecido por £le.
Pois bem: acerca do comer as carnes sacrificadas aos
idolos, sabemos que o idolo nao e nada no mundo, e que
nao ha outro Deus senao um so. Porque, ainda que alguns
sejam chamados deuses, quer no ceu, quer na terra, de maneira que haja muitos deuses e muitos senhores, para nos nao
ha mais do que um Deus Pai, de quem tudo procede e
para quem nos existimos; e um so Senhor, Jesus Cristo, por
quem sao todas as coisas e nos tambem.

Evangelho, Mt. 23, 29-36 (ver 8 de fev.)
8 de abril — Sao Barlam, martir, e Concilio
Niceno VII
Epistola, Rom. 1, 28-32
Irmaos:
E, como nao procuraram conhecer a Deus, Deus entregou-os aos seus sentimentos depravados, que os leva a cometerem torpezas, e a se encherem de toda injustiga, malicia,
avareza, maldade; dados a inveja, homicidio, contendas, logros,
malignidade; murmuradores, caluniadores, inimigos de Deus,
ultrajadores, orgulhosos, fanfarroes, inventores de maldades,
rebeldes aos pais, sem bom-senso, lealdade, coragao, mise
ricordia. E apesar de conhecerem a sentenga de Deus, de
que os que tais coisas fazem sao dignos de morte, nao so as
cometem mas ate aplaudem os que assim procedem.
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Evangelho, Jo. 13, 31-35
Naquele tempo:
Assim que ele saiu, disse Jesus: Agora o Filho do homem
foi glorificado, e Deus foi glorificado n’£!e. Se Deus foi glorificado n’£le, Deus tambem o glorificara em si mesmo, e o
glorificara em seguida. Meus filhinhos, ainda um pouco estarei convosco; buscar-me-eis, e, assim como eu disse aos judeus: Aoride eu vou, vos nao podeis vir, a vos tambem o digo
agora.
Um preceito novo vos dou: que vos ameis uns aos
outros como eu vos amei; assim tambem amai-vos inutuamente. Nisto todos conhecerao que sois meus discipulos, se
tiverdes caridade uns para com os outros.

9 de abril —- Sao Hernias ap„ e Sao Urbano papa
Epistola, Fil. 1, 1-11
Jrmaos:
Paulo e Timoteo, servos de Jesus Cristo,
a todos os santos em Cristo Jesus que estao em Filipos com
os bispos e diaconos:
a graca e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo seja convosco.
Dou gracas a meu Deus, cada vez que me lembro de
vos. Sempre e em todas as minhas oracoes, eu rezo por vos
todos, cheio de alegria, por causa do vosso interesse pelo
Evangelho, desde o primeiro dia ate agora. Estou certo de
que aquele que comecou em vos a boa obra leva-la-a a termo
ate o dia de Cristo Jesus. £ bem justo que eu nutra estes
sentimentos para com todos vos, pois vos trago dentro do
coragao; e, em minhas prisoes, em minha defesa, e na confirmagao do Evangelho, vos todos sois participantes da minha
graga. Deus me e testemunha de quantas saudades eu tenho
de vos todos no mais entranhado amor de Cristo Jesus.
E rezo por isso que a vossa caridade cresga mais e mais
em conhecimento e em toda a compreensao, para que saibais
discernir o que mais importa, e sejais puros e irrepreensiveis
para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiga por Jesus
Cristo, para gloria e louvor de Deus.
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Evangelho, Lc. 10, 22-24
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Tudo me foi entregue por meu Pai,
e ninguem conhece quem e o Filho senao o Pai,
e quem e o Pai senao o Filho
e aquele a quem o Filho quiser revela-lo.
E voltado para os discipulos, a parte lhes disse:
Bem-aventurados os olhos que veem o que vos vedes,
pois eu vos digo: muitos profetas e reis quiseram ver o que
vos vedes, e nao o viram,
e ouvir o que ouvis, e nao o ouviram.

10 de abril — Sto. Agapio, conf.
Epistola, Rom. 3, 21-27
Irmaos:
Mas agora, sem a Lei, manifestou-se a justiga de Deus,
atestada pela Lei e pelos Profetas; a justiga de Deus pela fe
em Jesus Cristo, para todos os que creem, sem distingao;
pois todos pecaram e todos estao privados da gloria de Deus,
e agora sao gratuitamente justificados pela sua graga, pel?,
redengao em Cristo Jesus, a quem Deus pos como sacrificio
de propiciagao, mediante a fe em seu sangue, para manifestagao da sua justiga; i que os pecados passados haviam sido
tolerados, na paciencia de Deus para se manifestar a sua jus
tiga no tempo presents, e para se provar que £le 6 justo e
que justifica todo aquele que ere em Jesus.
Onde esta, pois, a jactanda? Ficou excluida. Em virtude
de que Lei? Pela lei das obras? Nao, mas pela lei da fe.

Evangelho, Jo. 15, 9-17 (ver 30 de jan.)
11 de abril — Sto. Antipas, martir
Epistola 1, Cor. 16, 5-17
Irmaos:
Eu irei a vos, depois de atravessar a Macedonia, pois
tenho o proposito de passar pela Macedonia, e poderia ser
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que me detivesse entre vos, e mesmo que ai passasse o inverno, para depois me dardes condugao ao destino que tomar.
Nao quero agora ver-vos de passagem; espero, antes, permanecer algum tempo entre v6s, se o Senhor o permitir. Ficarei
em fifeso ate Pentecostes, porque se me abriu urna porta
grande e promissora, embora haja muitos adversarios.
Se chegar ai Timoteo, olhai que nao se sinta intimidado
entre vos, porque ele trabalha na obra do Senhor tanto como
eu. Que ninguem, pois, o menospreze, e dai-lhe condugao
em pa/ para que venha a mim, pois o espero com os irmaos.
Quanto ao irmao Apolo, muito Ihe encareci que se chegasse
a v6s com os irmaos; mas ele de modo algum quis ir agora;
irA quando tiver oportunidade.
Vigiai, estai firmes na fe, portai-vos varonilmente, mostrai-vos fortes. Tudo entre vos se faga em caridade.
Um pedido vou fazer-vos, irmaos: Conheceis a familia
de Estefanas, eles sao as primicias de Acaia e se consagraram ao servigo doe santos. Mostrai-vos deferentes com eles
e com todos os que, como eles, trabalham e se afadigam.

Evangelho, Mt. 5, 43-48 (ver 29 de fev.)
12 de abril — Sao Minas e Hermogar.o, martires
Epistola, Rom. 3, 1-7
Irmaos:
Em que, pois, se avantaja o judeu, ou de que aproveita
a circuncisao? Muito, em todos os aspectos. Porque primeiramente lhes foi confiada a palavra de Deus. Pois como! Se
alguns foram incredulos, acaso a sua incredulidade vai anular
a fidelidade de Deus? Certo que nao. Antes e preciso mostrar que Deus e verdadeiro, e que “todo homem 6 mentiroso”,
segundo esta escrito:
“Para que sejas reconhecido justo em tuas palavras,
e triunfes quando fores julgado” .
Mas, se a nossa injustiga faz ressaltar a justiga de Deus,
que diremos? Deus nao e- injusto em desafogar a sua ira?
(humanamente falando). De maneira nenhuma. Se assim
fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se a vera-
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cidade de Deus ressalta ainda mais por causa da minha menlira, para sua gloria, por que vou eu ser julgado pecador? E
por que nao dizer aquilo que alguns caluniosamente nos atribuem, assegurando que nos dizemos: Fa?amos o mal para que
venha o hem? fisses merecem mesmo a condena?ao.
Que direnios, pois? Avantajamo-nos a eles? Nao em tudo.
Pois ja provamos que judeus e gentios nos achamos todos sob
o pecado, conforme esta escrito:
“Nao ha justo, nem sequer um,
nSo ha um sensato, nao ha quem busque a Deus.

Evangelho, Jo. 8, 37-47
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Sei que sois linhagem de Abraao; porem procurais matarme, porque minha palavra nao foi acolhida por v6s. Eu falo
o que vi no Pai; e vos tambem fazeis o que ouvistes de vosso
pai. Responderam eles e lhe disseram: Nosso pai e Abraao.
Jesus lhes disse: Se sois filhos de Abraao, fazei as obras de
Abraao. Mas agora procurais tirar-me a vida, a um homem
que vos tem falado a verdade, que ouviu de Deus: isso Abraao
nao fez. Vos fazeis as obras de vosso pai.
Disseram-lhe eles: Nos nao somos nascidos de fornicagao,
temos um so pai, Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso
pai, vos me amarieis a mim; porque eu sai e venho de Deus,
pois nao vim por mim mesmo. antes foi file quem me enviou.
Por que nao entendeis minha linguagem? Porque nao sois capazes de ouvir minha palavra.
Vos tendes por pai o diaho, e quereis fazer os desejos
de vosso pai. file foi homicida desde o principio, e nao se
nianteve na verdade, porque a verdade nao esta nele. Quando
fala a mentira, fala do que e seu, pois & mentiroso e pai da
mentira. Mas a mim, porque eu vos digo a verdade, nao me
credes. Quem de vos me argiiira de pecado? Se eu vos digo
a verdade, por que, nao me credes? Aquele que e de Deus
ouve as palavras de Deus; por isso vos nao as ouvis, porque
nao sois de Deus.
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13 de abril — S. Zeocima, conf.
Epistola, Efes. 5, 13-21 (ver 3 de janeiro)
Evangelho, Lc. 9, 57-60
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Seguindo eles caminho, veio alguem que Ihe disse: Seguirte-ei aonde quer que vas. Jesus respondeu-lhe: As raposas tem
covis, e as aves do ceu ninhos; mas o Filbo do homem nao
tem onde reclinar a cabeca.
A outro disse file: Segue-me, e ele respondeu: Senhor,
deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. file respondeu-lhe:
Deixa os mortos sepultarem seus mortos, e tu vai e anuncia
o reino de Deus.

14 de abril — Sao Armanifeldo, martir
Epistola, Rom. 13, 1-8
Irmaos:
Cada qual esteja submetido as autoridades superiores,
pois nao ha autoridade senao por Deus, e, as que ha por
Deus foram ordenadas. De sorte que quem resiste & auto
ridade resiste a disposigao de Deus. Os que a eia resistem
atraem sobre si a condenacao. Porque os magistrados nao
inspiram temor quando se faz o bem, mas quando se faz o
mal. Queres viver sem temor a autoridade? Faze o bem, e
teras sua aprovacao. Porque eia e para Ti ministro de Deus pa
ra o bem. Mas, se fizeres o mal, terne, pois nao e em vao que
eia traz a espada. £ ministro de Deus, vingador para castigo
do que pratica o mal. £, pois, preciso submeter-se nao so
por temor do castigo, mas por conscienda. Por isso tambem
pagais os tributos, porque sao ministros de Deus quando constantemente se ocupam com este servi?o. Pagai a todos o que
lhes compete: a quem tributo, tributo; a quem imposto, impos
to; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
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Nao esteiais em divida com ninguem, a nao ser de amarvos uns aos outros, porque quem ama o proximo cumpriu a
Lei.

Evangelho, Lc. 14, 25-35 (ver 22 de jan.)
15 de abril — Sao Saba, martir
Epistola, Gal. 5, 4-12
Irmaos:
E vos desligais de Cristo vos que buscais a justiqa na
Lei; pcrdestes a grafa. Ao passo que nos, pelo Espirito, em
virtude da fe, aguardamos a esperada justificatjao. Pois em
Cristo Jesus nem vale a circuncisao nem a incircuncisao, mas
sim a fe que opera pela caridade.
Corrieis tao bem: Quem vos impediu de obedecerdes a
verdade? Essa sugestao nao procede de quem vos chamou.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho a confianga no Senhor de que vos nao sentireis de outro modo.
Aquele que vos perturba levara seii castigo, quem quer que
seja.
Mas eu, irmaos, se ainda prego a circuncisao, por que
ainda sou perseguido? Logo, teria cessado o escandalo da
cruz? Oxala se castrassem totalmente os que vos perturbam!

Evangelho, Jo. 8, 21-27
Naquele tempo:
Ainda lhes disse file: Eu me vou, e me buscareis, e morrereis no vosso pecado; aonde eu vou, vos nao podeis vir.
Diziam-se os judeus: Acaso file vai matar-se, pois diz: Aonde
eu vou, vos nao podeis vir? E lhes dizia: Vos sois ca de baixo,
eu sou la de cima; vos sois deste mundo, eu nao sou deste
mundo. Disse-vos que morrerieis no vosso pecado, porque, se
nao crerdes em mim, morrereis em vossos pecados. Diziam
eles: Tu quem es? Jesus lhes disse: Para que ainda estou falando convosco? Muito teria que falar e julgar de vos, mas
e veraz aquele que me enviou, e eu falo ao mundo o que
d’file ou$o. files nao compreenderam que file lhes falava do
Pai.
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16 de abril — Sla. Anaemia
Epistola, Fil. 4, 10-18
Irmaos:
Grande foi a minhu alegria no Senhor, porque afinal vi
reflorescor vosso afeto por mini. Em verdade ele estava sempre vivo, mas faltava oportunidade de manifest;i-lo.
E nao e por necessidade minha que vos digo isto, pois
aprendi muito bem a contentar-me cm qualquer situagao. Sei
passar privagoes e sei viver em abundancia; para tudo e por
tudo eston iniciado: estar em fartura como sofrer fome, ter
de sobra e passar penuria. Tudo posso n’Aquelc que me con
forta .
Todavia, fizestes bem em tomar parte nas minhas tribulagocs. Bem sabeis v6s, filipenses, que no comego da pregagao do Evangelho, quando eu parti da Macedonia, nenhuma
igreja, senao a vossa, me abriu uma conta de dever e haver.
Porque, cstando em Tessalonica, uma e duas vezes me enviastes com que atender a minha necessidade. Nao e que eu
procure a dadiva, mas procuro o fruto que enriquega vossa
conta. Recebi tudo, vivo em abundancia, c estou rico desdc
que recebi de Epatrodito a vossa oferta: odor de suavidade,
hostia aceita, agradavel a Deus.

Evangelho, Lc. 18, 9-14
Naquele tempo:
Disse tambern esta parabola a alguns que confiavam em
si mesmos, tendo-se por justos, e desprezavam os outros: Dois
homens subiram ao templo para orar, urn era fariseu, o outro,
publicano. O fariseu, em pe, orava consigo desta maneira:
6 Deus! dou-te gragas por nao ser como os demais homens,
ladroes, injustos, adulteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo duas vezes na semana, pago o dlzimo de tudo quanto
possuo. Mas o publicano ficou la longe, e nem se atrevia a
levantar os olhos ao ceu, mas batia no peito, dizendo: 0 Deus,
se propicio a mim pecador! Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e nao aquelc. Porque o que se exalta
sera humilhado, e o que se humilha sera exaltado.
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de abril — S. Agapito. papa e conf.

Epistola, Hebr. 7, 23-28 (ver 18 de fevereiro)
Evangelho, Lc. 6, 32-36
Naqueie tempo,
Disse Jesus:
Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis?
Porque os pecadores tambem amam os que os amam.
E, se fizerdes bem aos que vo-lo fazem,
que recompensa tereis?
Tambem os pecadores fazem o mesmo.
Se emprestardes aqueles dc quem espcrais receber,
que recompensa tereis?
Tambem os pecadores emprestam aos pecadores,
para deles receberem igual favor.
Porem amai os vossos inimigos, fazci bem
e emprestai sem esperanca de remuneracao,
e grande sera a vossa recompensa, e sereis filhos do Altissimo,
porque file e bondoso para com os ingratos e maus.
Sede misericordiosos, como vosso Pai e misericordioso.

18 de abril — Santa Tacia
Epistola, Rom. 7, 1-7
Irmaos:
Ou ignorais, irmaos — falo aos que entendem de leis,
que a Lei domina o homem por todo o tempo que este vive?
Assim a mulher casada, pela lei, estti ligada a seu marido
enquanto este vive; porem, morto o marido, se desliga da
Lei do marido. Por conseguinte, vivendo o marido, por adul
tera sera eia tida unindo-se a outro marido; mas, se o marido
morrer, eia fica livre da Lei, e nao sera adultera se se unir a
outro homem. Da mesma maneira, irmaos meus, tambem vos
morrestes para a Lei pelo corpo dc Cristo, para serdes de
outro que ressuscitou dos mortos, a fim de que demos frutos
para Deus. Pois, enquanto estavamos na carne, as paixoes
pecaminosas, excitadas pela Lei, obravam em nossos membros
C davam frutos de morte; mas agora, desligados da Lei, esta-
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mos mortos para aquilo que nos sujeitava, de maneira que
sirvamos em espirito novo, e nao na letra velha.
Que diremos entao? Que a Lei e pecaJo? De modo nenhum! Mas eu nao conheci o pecado scnao pela Lei. Pois
nao conheceria a cobiga se a Lei nao dissesse: “Nao cobigaras”.

Evangelho, Mc. 7, 24-30
Naquele tempo:
Partindo dali, foi-se para os confins de Tiro. Entrou
numa casa, nao querendo ser conhecido por ninguem; mas
nao lhe foi possivel ocultar-sc, porque logo, ouvindo falar
d’file, urna mulher, cuja filhinha tinha um espirito impuro,
entrou e prostrou-se-lhe aos pes. Era gentia, sirofenicia de nagao, e rogava-lhe expulsasse o demonio de sua filha. file lhe
disse: Deixa primeiro fartarem-se os filhos, pois nao esta bem
tirar o pao dos filhos e lanca-lo aos cachorrinhos. Porem eia
respondeu-lhe dizendo: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. file lhe disse:
Porque o disseste, vai, o demonio saiu de tua filha. E, chegando
a casa, eia achou a menina deitada na cama, c viu que o
demonio ja tinha saido.

19 de abril — S. Timao
Epistola 2, Cor. 10, 1-7
Irmaos:
Eu, pois, o mesmo Paulo, exorto-vos pela docura e malisidao de Cristo, eu, que, “presente, sou humilde entre vos,
mas, ausente, sou ousado convosco. Rogo, no entanto, [nao
me obrigueis], quando eu estiver presente, tenha de proceder
de modo ousado com a energia com que penso agir com alguns
que nos tem em conta de andarmos segundo a carne. Pois,
ainda que vivamos na carne, nao militamos segundo a carne;
pois as armas da nossa milicia nao sao carnais, mas sim poderosas por Deus para derrubar fortalezas; nos destruimos sofismas, e todo o orgulho que se levanta contra a ciencia de
Deus, e dobramos todo o pensamento a obediencia de Cristo,
prontos a castigar toda a desobediencia e a reduzir-vos a perfeita obediencia.
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Vede so o que salta aos olhos. Se alguem confia em
que e de Cristo, reflita um pouco em que, como ele 6 de
Cristo. tambem nos o somos.

Evangelho, Mc. 9, 38-40
Nuquele tempo,
Disse-lhe Joao: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demonios, e que nao esta conosco; e nos Iho proibimos porque nao esta conosco. Disse Jesus: Nao lho proibais,
pois ninguem que fa?a um milagrc em meu nome falara depois
mal de mim. Quem nao esta contra nos esta conosco.

20 de abril — S. Natanael, conf.
Epistola (ver 4 de fevereiro)
Evangelho, Jo. 2, 23-25
Naquele tempo:
Ao tempo em que esteve em Jerusalem pela festa da
Pascoa, muitos creram em seu nome, vendo os sinais que
fazia. Mas Jesus nao se fiava neles, porque os conhecia todos, e nao tinha necessidade de que ninguem desse testemunho do homem, pois conhecia o que havia no homem.

21 de abril — S. Pio, papa, e S. Gregorio, martir
Epistola 2, Tes. 1, 1-10
Irmaos:
Paulo e Silvano e Timoteo,
a igreja de Tessalonica em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus
Cristo,
gra?a e paz sejam convosco da parte de Deus Pai e do Se
nhor Jesus Cristo.
Ternos de agradecer incessantemente a Deus por vossa
causa, irmaos; e isto e muito justo, porque cresce sobremaneira a vossa fe, e aumenta cada vez mais a vossa caridade
de uns para com os outros. Assim n 6s nos ufanamos de vos
nas igrejas de Deus, pela vossa perseveranda e pela vossa fe
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cm todas as vossas perseguigoes, e nas tribulajoes que suportais.
Tudo isto & sinal do justo jui/o de Deus, para que sejais
tidos como dignos do reino de Deus, pelo qual padeceis.
Pois e justo aos olhos de Deus rctribuir com tribulagao
aos que vos atribulam, e a v6s, atribulados, retribuir com
descanso juntamente conosco, na manifestagao do Senhor Jesus,
de la do ceu. com as suas milicias angelicas “em chamas de
fogo”, “tomando vinganga sobre os que desconhecem a Deus”
e nao obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Esses
sofrerao a pena da eterna perdigao, “longe da face do Se
nhor e da gloria do seu poder”, quando Ele vier “para ser
glorificado em scus santos”, e “admirado” “naquele dia” em
todos vos que crestes, por terdes recebido o nosso testemunho.

Evangelho, Jo. 6, 58-64
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Este e o pao descido do edit. Nao e como o pao que
vossos pais comeram, e, mesmo assim, morreram; quem come
este pao vivera eternamente. Isto Ele o disse ensinando numa
sinagoga, em Cafarnaum.
Depois de o ouvirem, muitos de seus discipulos disseram:
Duras s5o estas palavras! Quem pode ouvi-las? Conhecendo
Jesus que murmuravam disso seus discipulos, disse-lhes: Isto
vos escandaliza? Pois que sera se virdes o Filho do homem
subir para onde estava antes? O espirito e que da a vida, a
carne nao aproveita para nada. As palavras que eu vos tenho
falado sao espirito e sao vida. Mas ha alguns de v6s que nao
ereem. Pois Jesus sabia desde o principio quais eram os que
nao criam, e quem era que havia de entrega-lo.

22 de abril — S. Teodoro, martir
Epistola (ver 31 de marco)
Evangelho, Lc. 12, 54-59
Naquele tempo,
A multidao Ele dizia tambem:
Quando vedes levantar-se uma nuvem pcio poente, imediatamente dizeis: Vai chover. E assini sucede.
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Quando sentis soprar o vento sui, dizeis: Vai fazer calor. E
assim sucede.
Hipdcritas; sabeis julgar pelo aspecto da terra e do ceu; entSo
como nao julgais pelo tempo presente?
Por que nao julgais por vos mesmos o que £ justo?
Quando, pois, fores com teu adversario ao magistrado,
procura no caminho desembaragar-te dele,
para que nao suceda te entregue ele ao juiz,
e o juiz te ponha em m5os do meirinho,
e o meirinho te lance no carcere.
Digo-te: Nao sair&s dali enquanto nao houveres pago o Ulti
mo centavo.

23 de abril — Sao Jorgc, martir
Epistola 2, Tim. 2, 4-13
trmaos:
Aquele que milita, para agradar ao que o alistou como
soldado, nao se embaraga com os negocios da vida. E quem
entra em competigao no estudio nao 6 coroado, se nao combate
legitimamente. O lavrador deve fatigar-se antes de perceber
os frutos. Entende bem o que eu quero dizer, porque o Senhor te data a inteligencia de tudo.
Lembra-te de que Jesus Cristo, da linhagem de David,
ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que
sofro estas cadeias como um malfeitor; mas a palavra de Deus
nao esta acorrentada. Por isso tudo suporto por amor dos
eleitos, para que estes alcancem a salvagao em Cristo Jesus,
com a gldria eterna.
Verdadeira e a palavra:
“Pois, se padecermos com Ele, tambem com Ele viveremos.
Se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos.
Se o negarmos, Ele tambem nos negara.
Se lhe formos infi&s, Ele permanecera fiel,
pois nao pode negar-sc a si mesmo” .

Evangelho, Jo. 15, 1-8 (ver 28 de jan.)
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24 de abril — S. Saba, martir
Epistola, Gal. 1, 18-24
Irmaos:
Depois, passados tres anos, subi a Jerusalem para conhecer Kefas, e permaneci com ele quinze dias. Nao vi a
nenhum outro apostolo, a nao ser Tiago, irmao do Senhor.
Nisto que vos escrevo, Deus bem sabe que nao minto. Em
seguida vim as regioes da Siria e da Cilicia. Era pessoalmente
desconhecido para as igrejas de Cristo na Judeia. Elas so
ouviam dizer: “Aquele que noutro tempo nos perseguia, agora
anuncia a fe que antes pretendia destruir” . E glorificavam
a Deus em mim.

Evangelho, Jo. 7, 1-13
Naquele tempo:
Depois disto, andava Jesus pela Galileia, pois nao queria
andar na Judeia, porque os judeus o procuravam matar. Estava perto a festa dos judeus, a dos Tabernaculos. Disseramlhe, pois, seus irmaos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que
teus discipulos vejam as obras que fazes; ninguem faz essas
coisas em segredo, se pretende manifestar-se. Ja que isto fazes,
mostra-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmaos criam
n’Ele. Jesus lhes disse: Meu tempo ainda nao e chegado, mas
para vos o tempo esta sempre favoravel. Nao pode o mundo
odiar-vos a vos, porem a mim odeia, porque eu dou testemunho, contra ele, de que suas obras sao mas. Vos subi a
festa; eu ainda nao subo a esta festa, porque ainda nao se
cumpriu o meu tempo. Tendo-lhes dito isto, ficou na Galileia.
Uma vez que seus irmaos subiram a festa, entao Ele subiu
tambem, nao manifestamente, porem em segredo. Os judeus,
pois, procuravam-no na festa e diziam: Onde esta Ele? E
havia muitos comentarios a respeito d’Ele entre as multidoes.
Uns diziam: Ele e bom; outros diziam: Nao, mas Ele seduz
as turbas. Todavia, ninguem falava livremente d’Ele, por temor
dos judeus.
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25 de abril — Sao Marcos, Evangelista
Epistola, Coi. 4, 5-10
Irmaos:
Procedei com sabedoria no trato com os de fora, sabei
aproveitar o tempo. A vossa palavra seja sempre agradavel
temperada com sal, para saberdes como vos convent responder
a cada pessoa.
Das minhas atividades dar-vos-a informacoes completas
Tiquico, o irmao amado, fiel ministro e conservo no Senhor,
que eu vos en vio com este fim, para que tenhais noticias
nossas e ele leve o consolo aos vossos cora^oes, juntamente
com Onesimo, o irmao fiel e querido, que e dos vossos. files
vos informarao do que aqui se passa.
Sauda-vos Aristarco, meu companheiro de prisao, e Marcos,
primo-irmao de Barnabe — acerca dele recebestes recomenda?oes; se ele chegar a vos, acolhei-o.

-Evangelho, Lc. 10, 1-13 (ver 6 de fev.)
26 de abril — S. Basilio, conf.
Epistola 1, Cor. 3, 9-16
Irmaos:
Porem nos outros somos meros cooperadores de Deus, e
vos sois lavoura de Deus, edifica?ao de Deus.
Segundo a graga de Deus que me foi dada, eu, como
sabio arquiteto, pus os fundamentos. outro edifica em cima.
Cada um olhe como edifica. Pois quanto ao fundamento,
ninguem pode por outro senao aquele que esta posto, que e
Jesus Cristo. Se sobre este fundamento alguem edifica ouro,
prata, pedras preciosas ou madeira, feno, palha, a sua obra
ficara manifesta, pois em seu dia o fogo o revelara, e provara
qual foi a obra de cada um. Aquele cuja obra subsistir recebera o premio, e aquele cuja obra for consumida sofrera o
dano; ele, todavia, se salvara, mas como quem passa pelo fogo.
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Evangelho, Jo. 6, 26-29
Naquele tempo,
Jesus respondeu-lhcs e disse: Em verdade, em verdade
vos digo, vos me buscais, nao por terdes visto os sinais, mas
sim por terdes comido dos paes e vos haverdes saciado. Esforcai-vos, nao pelo alimento que perece, mas sim pelo ali
mento que permanecc at6 a vida eterna, aquele que o Filho
do homem vos dara, porque Deus Pai o assinalou com seu
selo. Disseram-lhc eles, pois: Que faremos para praticarmos
as obras de Deus? Rcspondeu Jesus e lhes disse: A obra de
Deus e que creiais naquele que £le enviou.

27 de abril — Sao Simao, apostolo
Epistola, Efes. 4, 10-16
Irmaos:
O mesmo que deseeu foi o que “subiu” sobre todos os
cetis para encher tudo. E a tins “deu” [sereni] apostolos, a
outros profetas, a estcs evangelistas, aqueles pastores e doutores, a fim de aparelharem os santos, para a obra do minis
terio, na edificagao do corpo de Cristo, ate que todos nos
cheguemos a unidade da fe e do conhecimento do Filho de
Deus, a varao perfeito, a medida da idade madura da pleni
tude de Cristo, para que ja nao sejamos criangas, que flutuam
e se deixam levar por todo o vento de doutrina pela malicia
dos homens, empregando estes astutamente, para enganar, os
artificios do erro; mas seguindo a verdade em caridade, cresgamos em tudo, chcgando-nos aquele que e a nossa cabega,
Cristo. Em virtude de sua vida — o corpo todo coordenado
e unido por cada vinculo de ministerio que corresponde i forqa
propria de cada membro — cresce e se edifica na caridade.

Evangelho, Lc. 6, 12-19
Naquele tempo:
Por aqueles dias aconteceu haver file saido para a tnontanha a fim de rezar, e passou a noite orando a Deus. Quando
chegou o dia, chamott a si os discipulos, e escolheu doze deles,
aos quais deu o nome de apostolos: Simao, a quem pos tam-
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bem o nome de Pedro, e Andre seu irmao; Tiago e Joao,
Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tom6, Tiago [filho] de Alfeu
e Simao chamado Zelotes, Judas [irmaol de Tiago e Judas
Iscariotes, que foi o traidor.
Descendo com eles do monte, deteve-se numa planicie, e
com file grande numero de discipulos, e uma vasta multidao
de povo de toda a Judeia e de Jerusalem, do litoral de Tiro
e de Sidon, que tinham vindo para ouvi-lo e ser sarados de
suas enfermidades; e os que eram molestados pelos espiritos
impuros eram curados. Toda a multidao procurava toca-lo,
porque saia d’file uma virtude que os sarava a todos.

28 de abril — Ss. Jason e Sosipatro, martires
Epistola, Rom. 16, 21-27
Irmaos:
Sauda-vos Timoteo, meu colaborador, e os meus patricios
Lucio, e Jason, e Sosipatro. Saudo-vos eu Tercio, que escrevo
esta epistola, no Senhor. Sauda-vos Caio, hospede meu e de
toda a Igreja. Sauda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o
irmao Quarto.
Aquele que pode confirmar-vos
segundo o meu evangelho e a pregagao de Jesus Cristo,
segundo a revelagao do misterio
mantido secreto nos tempos eternos,
porem agora manifestado
mediante os escritos profeticos,
conforme a disposigao de Deus eterno,
que se deu a conhecer a todas as gentes
para que se rendam & obediencia da fe,
ao Deus unico sabio,
seja por Jesus Cristo,
a gloria pelos seculos dos seculos. Amem.

Evangelho, Me. 11, 15-18
Naquele tempo:
Chegam a Jerusalem. E, entrando no templo, file pos-se
a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as
mesas dos cambistas e os assentos dos vendedores de pombas;
nao permitia que ninguem transportasse algum traste pelo
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templo. E ensinava-os e dizia: Nao esta escrito. Minha casa
sera chamada casa de oragao para todas as nagoes? Porem
vos a convertestes em covil de ladroes. Tudo isto chegou aos
ouvidos dos principes dos sacerdotes e dos escribas, e eles
procuravam como prende-lo; porem o temiam, pois t 6da a
multidao estava maravilhada com a doutrina d'£le.

29 de abril — Sta. Catarina de Sena
Epistola (ver 26 de janeiro)
Evangelho, Mt. 25, 1-3 (ver 26 de jan.)
30 de abril — Santiago, apostolo
Epistola 1, Cor. 4, 9-16
Irmaos:
Porque, segundo penso, a nos os apostolos Deus nos designou o ultimo lugar, como condenados a morte, pois viemos
a ser espetaculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Nos, loucos por amor dc Cristo; vos, sabios em Cristo;
nos, fracos; vos, fortes; vos, ilustres; nos, vis. Ate o presente
passamos forne, sede e nudez; somos esbofeteados e andamos
sem abrigo, e penamos trabalhando com nossas maos; afrontados, bendizemos, e perseguidos, suportamo-lo; difamados,
consolamos; tornamo-nos ate agora como detrito do mundo,
como escoria de todos.
Nao escrevo isto para vos confundir, mas para vos admoestar, como filhos meus carissimos. Porque, ainda quando
tenhais dez mil pedagogos em Cristo, nao terieis muitos pais,
pois quem vos gerou em Cristo pelo Evangelho fui eu. Exor
to-vos, pois, a serdes meus imitadores.
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Evangelho, Mc. 10, 32-41
Naquele tempo:
lam eles subindo para Jerusalem. Jesus caminhava adiantc, e eles iam sobressaltados, e seguiam-no medrosos. Tornan
do de novo os doze, comegou file a declarar-lhes o que lhe
havia de suceder: Subimos a Jerusalem, e o Filho do homem
sera entregue aos principes dos sacerdotes e aos escribas, que
o condenarao a morte e o entregarao aos gentios, e o escarnecerao, e cuspirao n’filc, e o acoitarao e o matarao, porem
depois de tres dias file ressuscitara.
Acercaram-se d’file Tiago e Joao, os filhos de Zebedeu,
dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos fagas o que te vamos
pedir. Disse-lhes file: Que quereis que eu vos faca? files lhe
responderam: Que nos sentemos um a tua direita e outro a
esquerda na tua gloria. Jesus respondeu-lhes: Nao sabeis o
que pedis! Podeis beber o calice que eu tenho de beber, ou
ser batizados com o batismo com que eu tenho de ser batizado? files lhe responderam: Podemos, sim. Disse-lhes Jesus:
O calice que eu hei de beber, bebe-lo-eis, e com o batismo
com que hei de ser batizado, sereis batizados; porem sentarvos a minha direita ou a minha esquerda, nao compete a mim
dar-vo-lo, porem e para aqueles para quem esta preparado.
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Mes de Maio
Primeiro domingo — Nossa Senhora do Libano
Epistola, Hebr. 2, 14-18 e 3, 1-5
Irmaos:
Pois, assim como os filhos participant do sangue e da
carne, de igual maneira £le os assumiu, para destruir pela
morte aquele que tinha o imperio da morte, isto e, o diabo,
e livrar aqueles que pelo temor da morte estavam, a vida
tdda, sujeitos a escravidao. Pois, como e sabido, £le nao deu
a mao aos anjos, mas sim a descendencia de Abraao. Por
isso teve de se assemelhar em tudo a seus irmaos, a fim de
vir a ser Pontifice misericordioso e fiel, nas coisas que dizem
respeito a Deus, para expiar os pecados do povo. Porque,
enquanto £le mesmo padeceu sendo tentado, e capaz de ajudar os tentados.
Por conseguinte, irmaos santos, vos que participais da voca^ao celeste, considerai o Apostolo e Pontifice da nossa confissao, Jesus. £le e fiel Aquele que o constituiu, como o foi
Moises em toda a sua casa. Coube-Lhe urna gloria a tal
ponto superior a de Moises quanto 6 superior a gloria do
constrator a da mesma casa que edificou. Pois toda casa e
edificada por alguem, mas o Criador de todas as coisas e Deus.
E Moises foi fiel em toda a sua casa, como ministro que
devia dar testemunho de tudo o que se havia de dizer.

Evangelho, Lc. 11, 27-32
Naquele tempo:
Enquanto £le dizia estas coisas, levantou a voz urna
mulher de entre a multidao, e disse-lhe:
Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste.
Mas £le disse:
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Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a
guardam.
Crescendo a multidao, comecou file a dizer:
Esta geragao e uma geracao ma; pede uni sinal,
e outro sinal nao Ihe sera dado senao o de Jonas.
Pois, como Jonas foi sinal para os ninivitas,
assim tambem o Filho do homem se-lo-a para esta geracao.
A rainha do Sul levantar-se-a no juizo contra os homens
desta geracao e condena-los-a;
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de
Salomao, e ha aqui algo mais do que Salomao.
Os ninivitas )evantar-se-ao no juizo contra esta geragao e a
condenarao,
porque fizeram penitencia com a pregacao de Jonas, e ha
aqui algo mais do que Jonas.

1 de maio — S. Jeremias, profeta — S. Jose
operario
Epistola (ver 19 de janeiro)
Evangelho, Mt. 21, 33-46
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Ouvi outra parabola: Havia um pai de familia que plantou uma vinha, rodeou-a de uma cerca, cavou nela um lagar,
edificou uma torre, arrendou-a a uns vinhateiros e viajou.
Quando se aproximou o temno dos frutos, enviou ele seus
criados aos vinhateiros para perceber os seus frutos. Porem
os vinhateiros, agarrando os servos, atormentaram um, ma
taram outro, a outro apedrejaram. De novo enviou ele outros
servos em maior niimero do que os primeiros, e eles fizeram
com estes o mesmo. Finalmente enviou-ihes seu filho, dizendo:
Eles respeitarao meu filho. Porem os vinhateiros, quando viram o filho, disseram entre si: E o herdeiro; eia, matemo-lo
e teremos a sua heranca. E agarrando-o, arrastaram-no para
fora da vinha e mataram-no. Quando, pois vier o dono da
vinha, que fara com estes vinhateiros? Responderam-lhe eles:
Fara perecer de ma morte os malvados, e arrendara a vinha
a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo.
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Jesus respondeu-lhes: Nao lestes alguma vez nas Escrituras:
“A pedra que os edificadores haviam rejeitado,
essa foi feita cabeca de angulo.
Do Senhor vem isto,
e 6 admiravel aos nossos olhos"?
Por isso vos digo: Ser-vos-a tirado o reino de Deus, e
sera entregue a um povo que produza seus frutos. E aquele
que cair sobre esta pedra se esfacelara, e aquele sobre quem
eia cair sera pulverizado. Ouvindo-lhe os principes dos sacer
dotes e os fariseus as parabolas, entenderam que £le falava
deles, e, querendo apoderar-se d’£le, temeram a multidao, que
o tinha como profeta.

2 de maio — S. Atanasio, patriarca
Epistola (ver 3 de mar£o)
Evangelho. Mt. 10, 24-27 (ver 4 de margo)
3 de maio — Ss. Timoteo e Maura
Epistola, Fil. 2, 5-11
Irmaos:
Tende vds os mesmos sentimentos que Cristo Jesus teve:
£le, subsistindo na condifao de Deus,
nao entendeu reter para si
o ser igual a Deus.
Mas despojou-se a si mesmo,
tornando a condigao de servo,
feito semelhante aos homens.
E, sendo reconhecido no exterior como homem,
humilhou-se, feito obediente ate a morte,
ate a morte da cruz.
Pclo que tambem Deus o exaltou
e Ihe outorgou o nome
que e sobre todo o nome.
Para que, ao nome de Jesus,
se dobre todo o joelho
de quantos ha nos ceus, na terra e nos abismos.
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E toda a lingua confesse
que Jesus Cristo 6 Senhor,
para gloria de Deus Pai.

Evangelho (ver 14 de fevereiro)
4 de maio — Sta. Monica, viuva
Epistola 1, Tim. 5, 3-10
Irmaos:
Honra as viuvas que o sao de verdade.
Se a viuva tem filhos ou netos, aprendam estes antes de tudo
a praticar a piedade para coni os seus e a retribuir aos
progenitores, pois isto e grato diante de Deus.
Aquela que de verdade e viuva e desamparada ponha em Deus
a sua confianga, e inste na prece e na oragao noite e dia.
A que leva vida livre, vivendo esta morta. Inculca-lhes isto para
que sejam irrepreensiveis.
Se algu6m nao olha pelos seus, sobretudo pelos de sua casa,
negou a fe e e pior do que um infiel.
Nao seja eleita nenhuma viuva de menos de sessenta anos,
mulher de um s6 marido, recomendada pelas boas obras, na
criagao dos filhos, na hospitalidade com os peregrinos, em lavar os pes dos santos, em socorrer os atribulados, e na pratica
de toda obra boa.

Evangelho, Lc. 7, 11-17
Naquele tempo:
E aconteceu, tempos depois, que file ia a urna cidade chamada Naim, e iam com file seus discipulos e urna grande multidao.
Quando se aproximava da porta da cidade, eis que era levado um morto, filho unico da mae, que era viuva, e acompanhava-a uma multidao bastante numerosa da cidade. Vendo-a
o Senhor, compadeceu-se dela e lhe disse: Nao chores. E, aproximando-se, tocou o feretro; os que o levavam pararam, e file
disse: Mogo, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e comegou a falar, e file entregou-o a sua mae. Apoderou-se de todos
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o temor, e eles glorifivam a Deus, dizendo: Um grande profeta
levantou-se entre nos; e: Deus visitou o seu povo. A fama desse
sucesso correu por toda a Judeia e por todas as regioes vizinhas.

5 de maio — Sta Irene, virgem e martir
Epistola, Tito, 3, 9-15
Irmaos:
Evita as questoes tolas, as genealogias e as contendas e
debates sobre a Lei, porque sao inuteis e vas.
Ao sectario, depois de uma e outra advertenda, evita-o,
considerando que est£ pervertido; ele peca, e por seu pecado
se condena.
Quando eu mandar a ti Artemas ou Tiquico, dA-te pressa
em vir ver-me em Nicopolis, porque tenho o proposito de ali
passar o inverno. A Zenas o jurisconsulto, e a Apolo, cuida de
prove-los solicitamente, e de que nada lhes falte. Que os nossos
aprendam a exercitar-se em boas obras para atenderem as pre
mentes necessidades, a fim de que nao sejam homens infrutuosos.
Saudam-te todos os que estao comigo. Sauda todos os que
nos amam na fe. A graja seja com todos v6s.

Evangelho (ver 27 de fevereiro)
6 de maio — Sta. Vitali, martir
Epistola, Hebr. 3, 14-16
IrmSos:
Porque fomos feitos participantes de Cristo na suposifao
de que ate o fim conservemos a firme confianga do principio.
Porquanto se diz; “Se hoje ouvirdes a sua voz, nao endurefais os vossos coragoes como na rebeliao” .
Dizei-me quais sao os que se rebelaram depois de terem
ouvido? Nao foram todos os que sairam do Egito sob a guia
de Moises?

Evangelho (ver 28 de janeiro)
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7 de maio — S. Antonio, conf.
Epistola (ver 5 de j artemo)
Evangelho, Mc. 13, 32-37
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Quanto aquele dia ou aquela hora, ninguem a conhece,
nem os anjos do cdu, nem o Filho, senao so o Pai. Estai
alerta, vigiai, porque nao sabeis quando sera o tempo. Como
o homem que, partindo em viagem, ao deixar sua casa, confiou aos servos o poder, a cada qual seu trabalho, e ao porteiro encarregou que vigiasse. Vigiai, pois, porque nao sabeis
quando vira o dono da casa, se pela tarde, se a meia-noite,
ou ao canto do galo, ou de madrugada, para que nao suceda
que, vindo ele de repente, vos encontre dormindo. O que
a vos digo, a todos o digo: Vigiai.

8

de maio — S. Joao Evangelista

Epistola 1, Cor. 1, 26-31 (ver 5 de fevereiro)
Evangelho, Jo. 21, 20-25
Naquele tempo:
Virou-se Pedro, e viu que seguia atras o discipulo a quem
Jesus amava, aquele que na ceia se Ihe reclinara sobre o peito
e lhe perguntara: Senhor, quem e o que te ha de entregar?
Vendo-o, pois, Pedro, disse a Jesus: Senhor, e este, que serti
dele? Jesus lhe disse: Se eu quero que este permaneca ate
que eu venha, que te importa a ti? Tu segue-me. Divulgou-se
entre os irmaos esta palavra: Aquele discipulo nao morrera;
mas Jesus nao lhe disse que nao morreria, e sim: Se eu quero
que este permaneca ate que eu venha, que te importa a ti?
Este e o discipulo que da testemunho destas coisas, que
as escreveu, e sabemos que o seu testemunho e verdadeiro.
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Muitas outras coisas fez Jesus, as quais, se se escrevessem unia por uma, creio que este mundo nao poderia conter
os livros que se deveriam escrever.

9 de maio — S. Isaias, prof.
Epistola, Rom. 9. 25-30
Irmaos:
Como £Ie diz em Oseias:
“Ao que nao e meu povo chamarei meu povo,
e a que nao 6 minha amada chamarei amada.
E sucedera, no Jugar1 em que Ihes foi dito:
“Nao sois vos meu povo”,
ali serao chamados filhos do Deus vivo” .
E Isaias clama a respeito de Israel:
“Ainda quando o numero dos filhos de Israel fosse como
a areia do mar,
so o resto serti salvo,
porque o Senhor executard a sua palavra sobre a terra
e o fard em breve” .
E, segundo predisse Isaias:
“Se o Senhor dos exercitos nao nos deixasse um renovo,
como Sodoma teriamos vindo a ser, e a Gomorra nos
assemelhariamos” .

Evangelho, Lc. 4, 14-21
Naquele tempo:
Jesus voltou na virtude do Espirito para a Galileia, e
sua fama correu por toda a regiao, e £le ensinava nas sinagogas, sendo celebrado por todos.
E veio a Nazare, onde se criara, e, segundo seu costume,
entrou no dia de sabado na sinagoga, e levantou-se para fazer
a leitura. Entregaram-lhe um livro do profeta Isaias, e, desenrolando-o, £le deu com a passagem onde estava escrito:
“O Espirito do Senhor esta sobre mim,
porque me ungiu.
Para evangelizar os pobres, £le me enviou
a pregar aos cativos a liberdade,
aos cegos a recupcrajao da vista;
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para por em liberdade os oprimidos,
para anunciar um ano de gra?a do Senhor” .
E, enrolando o livro, devolveu-o ao servidor e sentou-se.
Os olhos de todos que estavam na sinagoga se fixavam n’file.
Comefou £le a dizer-lhes: Hoje se cumpre esta escritura que
acabais de ouvir.

10 de maio — S. Simao, ap.
Epistola, Efes. 2, 11-21
Irmaos:
Pelo que, lembrai-vos de que, por um tempo, v6s, gentios
segundo a carne, chamados incircuncisos por causa da chamada circuncisao, que se faz na carne, estivestes entao sem
Cristo, afastados da sociedade de Israel, estranhos a alianga
da promessa, sem esperanga e sem Deus no mundo; ao passo
que agora, em Cristo Jesus, vos, que por um tempo estaveis
longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo; pois file e
nossa paz, e fez dos dois um, derrubando o muro de separa£§o, a inimizade, em sua carne anulando a Lei dos mandamentos formulada em decretos, para fazer, em si mesmo, dos
dois, um so homem novo, estabelecendo a paz, e reconcilian
do ambos num so corpo com Deus, pela cruz, matando em si
mesmo a inimizade. E, vindo, anunciou-nos a paz aos de
longe e a paz aos de perto, pois por file uns e outros temos
o poder de aproximar-nos do Pai, num mesmo Espirito. Por
tanto, ja nao sois estrangeiros e hospedes, mas concidadaos
dos santos e familiares de Deus, edificados sobre o fundamen
to dos apostolos e dos profetas, sendo pedra angular o proprio
Cristo Jesus. N’file se une t6da a edificagao e cresce para
um templo santo no Senhor, n’file vos tambem sois edifica
dos para morada de Deus, no Espirito.

Evangelho, Mt. 9, 36-38 e 10, 1-10
Naquele tempo:
Vendo Jesus a multidao, enterneceu-se de compaixao por
eia, porque estavam fatigados e prostrados como ovelhas sem
pastor. Entao disse aos seus discipulos: A messe e muita, porem poucos sao os operarios. Rogai, pois, ao senhor da messe
que envie operarios a sua messe.
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Chamando seus doze discipulos, deu-lhes Jesus poder sobre
os espfritos impuros, para os expulsarem e para curarem toda
a enfermidade e toda a doenga.
Os nomes dos doze apostolos sao estes: o primeiro, Simao,
chamado Pedro, e Andre, seu irmao; Tiago, [filho] de Zebedeu,
e Joao, seu irmao: Filipe e Bartolomeu, Tome e Mateus, o
publicano; Tiago, [filho] de Alfeu; e Tadeu; SimSo, o zelador,
e Judas Iscariote, que o traiu.
Estes doze Jesus enviou-os, depois de os instruir nestes
termos:
Nao enveredeis pelo caminho dos gentios,
nem entreis em cidade de samaritanos;
Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E em vosso caminho pregai, dizendo:
Aproxima-se o reino dos ceus.
Curai os enfermos. ressuscitai os mortos,
limpai os leprosos, expulsai os demonios;
de graga o recebeis, dai-o de graga.
Nao leveis ouro nem prata nem cobre em vosso cinto,
nem sacola para o caminho, nem duas tunicas,
nem sapatos, nem bastao;
porque o operario e digno do seu sustento.

11 de maio — S. Poncio, martir
Epistola, Rom. 11, 16-27
Irmao:
Porque, se as primicias sao santas, tambem o 6 a massa;
e, se a raiz e santa, tambem o sao os ramos. E, se alguns
dos ramos foram desgalhados, e tu, sendo oliveira bravia,
foste enxertado nele e feito participe da raiz, quer dizer, da
seiva da oliveira, nao te ensoberbegas contra os ramos. E,
se te der vontade de ensoberbecer, fica sabendo que tu nao
sustentas a raiz, mas sim a raiz te sustenta a ti. Entao diras:
Os ramos foram desgalhados para que eu fosse enxertado.
Exatamente; pela sua incredulidade eles foram desgalhados, e
tu estas firme pela fe. Nao te ensoberbegas, antes terne.
Porque, se Deus nao poupou aos ramos naturais, tambem a ti
nao poupara.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus; a
severidade para com os caidos, para contigo a bondade, se
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perinaneceres na bondade, pois de outro modo tambem tu
seras cortado. files, porem, se nao persistirem na incredulidade, ser2o enxertados, pois poderoso e Deus para os enxertar de novo. Porque, se tu foste cortado de uma oliveira
bravia e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto
mais estes, os naturais, poderao ser enxertados na propria
oliveira!
Porque nao quero, irmaos, que ignoreis este misterio,
para que nao presumais de vos mesmos: O endurecimento
veio a uma parte de Israel, ate que entrasse a plenitude das
nagoes; e entao todo Israel sera salvo, consoante esia escrito:
“Vira de Siao o Libertador,
para afastar de Jacob as impiedades.
E esta sera a minha alianga com eles,
quando eu apagar os seus pecados” .

Evangelho (ver 2 de abril)
12 de maio — S. Epifanio, conf.
Epistola (ver 13 de janeiro)
Evangelho, Jo. 4, 43-54
Naquele tempo:
Passados os dois dias, file partiu dali para a Galileia.
O mesmo Jesus declarou que nenhum profeta e honrado em
sua propria patria. Quando, pois, chegou a Galileia, acolheram-no os galileus, que tinham visto quantas maravilhas
havia feito em Jerusalem durante a festa, pois tambem eles
tinham ido a festa. Chegou, pois, outra vez a Cana, onde
convertera a agua em vinho.
E havia um cortesao cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. ,Ouvindo ele dizer que Jesus chegava da Judeia a
Galileia, saiu ao seu encontro e rogou-lhe descesse e curasse
o filho, que estava para morrer. Jesus lhe disse: Se nao virdes
sinais e prodigios, nao credes. Disse-lhe o cortesao: Senhor,
desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Vai, teu
filho vive. Creu o homem na palavra que Jesus lhe disse,
e foi. Ja descia ele, quando vieram ao seu encontro os servos,
dizendo-lhe: Teu filho vive. Perguntou-lhes entao a hora em
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que se achara melhor, e lhe disseram: Ontem, a hora setima,
deixou-o a febre. Conheceu, pois, o pai que era aquela mesma a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu
ele e t6da a sua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez,
vindo da Judeia para a Galileia.

13 de maio — S. Germano, patr.
Epistola, Hebr. 10, 15-24
Irmaos:
Alesta-no-lo tambem o Espirito Santo. Porque, depois de
Jizer:
“£ste 6 o testamento que estabeiecerei para vos depois
daqttcles dias” .
Diz o Senhor:
“As minhas leis por-lhes-ei no cora<;ao
e as escreverei nas suas inteligencias
e dos sens pecados e de suas iniqiiidades nao mais me
lembrarei” .
Pois, onde ha remissao, ja nao ha oblagao pelo pecado.
Tendo nos, pois, irmaos, em virtude do sangue de Jesus,
firme confianca de entrar no santuario que Ele nos abriu,
como caminho novo e vivo atraves do v6u, isto e, de sua
carne; e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
aproximemo-nos com coracao sincero, na integridade da fe,
purificados os coracoes de toda consciencia ma, e lavado o
corpo com agua pura. Retenhamos inabalavel a confissao
da esperanca, porque e fiel aquele que a prometeu.

Evangelho, Jo. 16. 24-33
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Ate agora nada pedistes em meu nome; pedi e recebereis,
para que seja completa a vossa alegria.
Isto eu vo-lo disse em parabolas; chega a hora que ja
cao mais vos falarei em parabolas. Antes, claramente vos
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falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e nao
vos digo que eu rogarei por vos ao Pai, pois o proprio Pai
vos ama, porque vos me amastes e crestes que eu sai de Deus.
Sai do Pai e vim ao mundo; de novo deixo o mundo e vou
para o Pai. Disseram-lhe os discipulos: Agora falas claramente e nao dizes parabola algum a. Agora sabemos que conheces todas as coisas, e que nao necessitas de que ninguem
te pergunte; nisto eremos que saiste de Deus. Respondeu-lhes
Jesus: Agora credes? Eis que chega a hora, e ja 6 chegada, em
que vos dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis
so; mas eu nao estou so, porque o Pai esta comigo. Isto eu
vo-lo disse para que tenhais paz em mim; no mundo haveis
de ter tribula?ao; mas confiai: eu venci o mundo.

14 de maio — S. Bonifacio, martir
Epistola (ver 1 de abrili
Evangelho, Le 13, 1-9
Por aquele tempo apresentaram-se alguns, que lhe contaram o caso dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com
o dos sacrificios que eles ofereciam. E, respondendo-lhes file,
disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que
todos os outros galileus, por haverem padecido tudo isso?
Digo-vos que nao; e que, se nao fizerdes penitencia, todos
vos igualmente perecereis.
Aqueles dezoito sobre os quais caiu a torre de Siloe e os
matou, credes que eram mais culpados do que todos os homens que moravam em Jerusalem? Digo-vos que nao, e que,
se nao fizerdes penitencia, todos igualmente perecereis.
E disse esta parabola: Um homem tinha urna figueira
plantada em sua vinha, e veio em busca do fruto dessa figuei
ra, e nao o achou. Disse entao ao vinhateiro: Ja la vao tres
anos que venho em busca do fruto desta figueira e nao o
acho, corta-a; por que ha de eia ocupar em vao a terra?
Respondeu-lhe ele e disse: Senhor, deixa-a ainda por este ano,
para que eu cave ao redor e lance estrume, a ver se da fruto;
se nao, corta-la-as depois.

www.obrascatolicas.com

CALENDARIO LITCRGICO — 15 DE MAIO

175

15 de maio — Nossa Senhora dos Campos — S.
Joao Batista de la Salle
Epistola, Hebr. 7, 1-7
Irmaos:
Pois este Melquisedec, rei de Salem, sacerdote do Deus
altissimo, foi ao encontro de Abraao quando este voltava da
derrota dos reis, e abengoou-o. E Abraao deu-lhe os dizimos
de tudo. Interpreta-se [o nome dele] primeiro como rei de
justiga, e depeis tambem como rei de Salem, quer dizer, rei
de paz. Sem pai, sem mae, sem genealogia, sem principio
de seus dias nem fim de sua vida, assemelha-se nisso ao Filho
de Deus, que e sacerdote para sempre.
E vSde quao grande e este, a quem o patriarca Abraao
deu o dizimo do melhor da presa. Verdade e que os filhos
de Levi recebendo o sacerdocio tem a seu favor um preceito
da Lei, em virtude do qual podem receber o dizimo do povo,
isto e, de seus irmaos, nao obstante serem, tambem eles, da
estirpe de Abraao. Ao contrario, aquele, que nao nascera de
Abraao, recebeu os dizimos de Abraao e abengoou aquele a
quem foram feitas as promessas. Nao resta duvida que o
menor e abengoado pelo maior.

Evangelho, Mc. 3, 31-35 e 4, 1-9
Naquele tempo:
Vieram sua mae e seus irmaos, e de fora mandaram
chama-Io. A multidao estava sentada em torno d’£le, e lhe
disseram: Ai fora estao tua mae e teus irmaos, que te procuram. £le lhes respondeu: Quem e minha mae e meus ir
maos? E, laniando um olhar sobre os que estavam sentados
ao redor de si, disse: Eis aqui minha mae e meus irmaos.
Quem fizer a vontade de Deus, esse 6 meu irmao, minha
irma e minha mae.
De novo comegou £le a ensinar junto ao mar. Havia
em torno d’£le urna numerosissima multidao, de maneira
que file teve de subir a uma barca no mar e sentar-se; e
a multidao estava ao longo do mar, na praia. Ensinava-lhes
muitas coisas em parabolas, e dizia-lhes em seu ensinamento:
Escutai: Saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte
caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra
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parte caiu em terreno pedregoso, onde havia pouca terra, e
logo brotou, por nao ser funda a terra; mas, quando o sol
nasceu, eia murchou, e, por nao haver deitado raiz, secou.
Outra parte caiu entre os espinhos, e, crescendo os espinhos,
sufocaram-na e eia nao deu fruto. Outra caiu em terra boa
e deu fruto, que subia e crescia, dando um trinta, outro sessenta e outro cem. E dizia: Quem tiver ouvidos para ouvir,
que ouja.

16 de maio — Ss. Genario, pair., e Abda, martir
Epistola, Hebr. 13, 17-22
Jrmaos:
Obedecei aos vossos pastores e estai-lhes sujeitos, pois eles
velam sobre vossas almas, como quem ha de dar conta delas,
para que o fa?am com alegria e sem gemidos, pois nao seria
isto para vos de nenhuma vantagem. Orai por nos. Confiamos em que ternos boa conscienda, e em que queremos viver
bem em tudo. Sobretudo vos rogo que fajais orasao para que
eu vos seja em breve restituido.
O Deus da paz,
que ressuscitou dos mortos o grande Pastor das ovelhas,
no sangue do eterno testamento, o Senhor Nosso Jesus,
vos aparelhe em todo bem,
para fazerdes a sua vontade,
cumprindo em vos o que e agradavel em sua presenja,
por Jesus Cristo, a quem seja a gloria pelos seculos dos
seculos. Amem.
Rogo-vos, irmaos, que suporteis com paciencia este discurso
de exorta?ao, porque em verdade vos escrevi brevemente.

Evangelho, Mt. 10, 1-16
Naquele tempo:
Chamando seus doze discipulos, deu-lhes Jesus poder so
bre os espiritos impuros, para os expulsarem e para curarem
toda a enfermidade e toda a doenca.
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Os nomes dos doze apostolos sao estes: o primeiro, Simao.
chamado Pedro, e Andre, seu irmao: Tiago, [filho] de Zebedeu,
e Joao, seu irmao; Filipe e Bartolomeu, Tome e Mateus, o
publicano; Tiago, [filho] de Alfeu: e Tadeu; Simao, o zelador,
e Judas Iscariote, que o traiu.
fistes doze Jesus enviou-os, depois de os instruir nestes
termos:
Nao enveredeis pelo caminho dos gentios,
nem entreis em cidade de Samaritanos;

Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E em vosso caniinho pregai, dizendo:
Aproxima-se o reino dos ceus.
Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
limpai os leprosos, expulsai os demonios;
de graca o recebeis, dai-o de graca.
Nao leveis ouro nem prata nem cobre em vosso cinto,
nem sacola para o caminho, nem duas tunicas.
nem sapatos, nem bastao;
porque o operario e digno do seu sustento.
Em qualquer cidade ou aldeia em que entreis.
informai-vos de quem ha nela digno,
e ficai ali ate partirdes,
e entrando na casa, saudai-a.
Se a casa for digna, venha sobre eia vossa paz;
se nao for digna, volte a vos a vossa paz.
Se nao vos receberem ou nao escutarem vossas palavras,
ao sairdes daquela casa ou daquela cidade
sacudi o po de vossos pes.
Em verdade vos digo: Sorte mais toleravel tera a terra de
Sodoma e de Gomorra no dia do juizo, do que aquela
cidade.

17 de maio — S. Serapiao, conf.
Epistola 1, Cor. 9, 19-24
Irmaos:
Em que, sendo totalmente livre, fago-me servo de todos
para ganhar a todos, e me fago judeu com os judeus a fim
de ganhar os judeus. Com os que vivem sob a Lei fago-me
como se estivesse submetido a eia, nao o estando, para ga
nhar os que sob eia estao. Com os que estao fora da Lei
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fago-me como se estivesse fora da Lei, para os ganhar, nao
estando eu fora da Lei de Deus, senSo sob a lei de Cristo.
Com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos; fiz-me
tudo para todos, para por todos os meios salvar a alguns.
Fago tudo pelo Evangelho, para tomar parte nele.
Nao sabeis que os que correm no estadio correm todos,
mas so um alcanga o premio? Correi, pois, de modo que o
alcanceis.

Evangelho, Mt. 7, 7-12
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Pedi e dar-se-vos-a;
buscai e achareis;
batei e abrir-se-vos-a.
Porque quem pede recebe,
quem busca acha,
e a quem bate se abre.
Pois quem de vos, se o filho lhe pede um pao,
lhe da uma pedra,
ou, se lhe pede um peixe,
lhe da uma serpente?
Se, pois, vos, sendo maus,
sabeis dar coisas boas a vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que esta nos ceus,
dara coisas boas aos que lhe pedirem.
Por isso, tudo quanto quiserdes
que os homens vos fagam, fazei-o v6s a eles,
porque esta e a Lei e os Profctas.

18 de maio — S. Teodosio e Bissaron, conf.
Epistola 1, Cor. 15, 58, e 16, 1-8
Irmaos:
Assim, pois, irmaos meus muito amados, mantcnde-vos
firmes, inabalaveis, abundando sempre na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho nao e vao no Senhor.
Quanto a coleta em favor dos santos, fareis segundo o
que determinei nas igrejas da Galacia. No dia primeiro da
semana, ponha cada um de parte em sua casa o que bem lhe
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parecer, de modo que nao se fa?am as coletas depois de eu
chegar. E, quando ai' estiver, enviarei aqueles que vos aprovardes, com cartas, para levarem o vosso obsequio a Jerusa
lem. E, se parecer bem que eu tambem va, eles irao comigo.
Eu irei a vos, depois de atravessar a Macedonia, pois
tenho o proposito de passar pela Macedonia, e poderia ser
que me detivesse entre vos, e mesmo que ai passasse o inverno, para depois me dardes condugao ao destino que tomar.
Nao quero agora ver-vos de passagem; espero, antes, permanecer algum tempo entre vos, se o Senhor o permitir. Ficarei
em fifeso ate Pentecostes, porque se me abriu urna porta
grande e promissora, embora haja muitos adversarios.

Evangelho, Mt. 6, 1-4
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Estai atentos a nao fazerdes vossa justiga diante dos homens, para que vos vejam;
de outro modo, nao tereis recompensa diante de vosso Pai,
que esta nos ceus.
Quando, pois, deres esmola, nao vas locando a trombeta adiante de ti,
como fazem os hipocritas nas sinagogas e nas ruas,
para serem louvados pelos homens;
em verdade vos digo que esses ja receberam a recompensa.
Quando deres esmola, nao saiba a mao esquerda o que faz
a direita,
pura que a tua esmola seja oculta,
e o Pai, que ve o oculto, te premiara.

19 de maio — Ss. Filotero e Ciriaca, martires
Epistola, Rom. 9, 14-24
Irmaos:
Que diremos, pois? Que ha injustiga em Deus? De modo
nenhum, pois a Moises £le disse: “Terei misericordia de quem
me aprouver ter misericordia, e terei compaixao de quem me
aprouver ter compaixao” . Por conseguinte, o que vale nao e
apenas o querer e o correr de alguem, mas a misericordia de
Deus. Porque a Escritura diz ao Farao: “Precisamente para
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isto te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para dar
a conhecer meu nome em toda a terra” . Assim, ele tem mi
sericordia de quem quer, e a quem quer endurece.
Entao me diras: Entao por que repreende? Pois quem pode
resistir & sua vontade?
0 homem! Quem es tu para pedires contas a Deus? Acaso
diz o vaso ao oleiro: Por que assim me fizeste? Ou sera que
o oleiro nao pode fazer do mesmo barro gm vaso de honra
e um vaso indecoroso? Pois, se Deus, para mostrar a sua ira
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, maduros para a perdigao, e, ao con
trario, quis fazer conhecer a riqueza da sua gloria sobre os
vasos de misericordia que file preparou para a gloria, quer
dizer, sobre nos, a quem file chamou, nao sd de entre os
judeus, mas tambem de entre os gentios.

Evangelho (ver 23 de fevereiro)
20 de maio — S. Bernardino
Epistola, Gal. 2, 15-21
Irmaos:
Nos judeus de nascimento. e nao pecadores da gentilidade,
aprendemos que o homem nao se justifica pelas obras da Lei,
mas pela fe em Jesus Cristo. fi por isso que havemos crido
em Cristo Jesus, esperando ser justificados pela fe de Cristo
e nao pelas obras da Lei, porque pelas obras da Lei, homem
algum e justificado. Mas, se, procurando ser justificados por
Cristo, ainda somos tidos por pecadores, sera que Cristo e
ministro de pecado? De maneira nenhuma.
Se eu torno a edificar o que havia destrutdo, a mim mes
mo me dou por transgressor.
Eu, pois, pela mesma Lei morri para a Lei, a fim de
viver para Deus; estou crucificado com Cristo, e ja nao vivo
eu, e Cristo quem vive em mim. E, embora presentemente eu
viva em carne, vivo na fe do Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Nao posso tirar o valor a graca de
Deus, porque, se pela Lei se obtem a j ustica, entao Cristo
morreu em vao.
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Evangelho, Mc. 7, 31-37
Naquele tempo:
Deixando de novo os termos de Tiro, foi-se file, por
Sidon, para o mar da Galileia, atravessando o territorio da
Decapole. Levaram-lhe um surdo e tartamudo, rogando-lhe
que Ihe impusesse as maos; e, tomando-o a parte da multidao,
£ie meteu-lhe os dedos nos ouvidos, cuspiu no dedo e tocoulhe a lingua, e, olhando para o ceu, suspirou e disse: “Epheta”
que quer dizer abre-te; e abriram-se-lhe os ouvidos, e soltouse-lhe a lingua, e ele falava expeditamente. Recomendou-lhes
file nao o dissessem a ninguem. Mas, quanto mais o recomendava, tanto mais eles o publicavam, e impressionaram-se ex
traordinaria mente, dizendo: file faz tudo bem, faz ouvir os
surdos e falar os mudos.

21 de maio — Sta. Helena, rainha
Epistola, Coi. 3, 23-25 e 4. 1-7
Irmaos:
Tudo o que fizerdes, fazei-o de coracfto, como quem obedece ao Senhor, e nao a homens, tendo em conta que do Senhor recebereis como recompensa a heranga. Servi ao Senhor
Cristo. Quem faz injuria recebera a paga da injuria que fizer,
pois nao ha acep$ao de pessoas.
Scnhores, provede vossos servos do que e justo e equitativo, sabendo que tambem vos tendes um Senhor nos ceus.
Aplicai-vos assiduamente a orapao, vigiai nela com a?ao
de gra?as, orando unanimemente tambem por nos, para que
Deus nos abra urna porla a palavra, para anunciarmos o misterio de Cristo, por amor do qual estou preso, a fim de que
eu o apregoe conforme convem que eu fale.

Evangelho, Mt. 12, 38-42
Naquele tempo:
Entao interpelaram-no alguns escribas e fariseus, e lhe
disseram: Mestre, quiseramos ver um sinal teu. file, respon
dendo, lhes disse:
A geragao ma e adultera procura um sinal,
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mas nao lhe sera dado sinal a nao ser o do profeta Jonas.
Porque, assim como Jonas esteve no ventre da baleia tres
dias e tres noites,
assim tambem o Filho do homem estara tres dias e tres noites
no seio da terra.
Os ninivitas levantar-se-ao no dia do juizo contra esta geragao,
e condena-la-ao;
eles fizeram penitencia ante a pregagao de Jonas,
e aqui ha algo mais do que Jonas.
A rainha do Sui levantar-se-a em juizo contra esta geragao,
e condena-la-a;
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de
Salomao,
e aqui ha algo mais do que Salomao.

22 de maio — S. Basilio, martir e S. Gabriel, conf.
Epistola, Rom. 15, 25-33
Irmaos:
Mas agora parto para Jerusalem a servito dos santos.
£ que a Macedonia e a Acaia houveram por bem fazer urna
coleta em beneficio dos pobres dentre os santos que cstao
em Jerusalem. Assim o resolveram e de fato lhes sao devedores. Pois, se os gentios deles participaram nos seus bens
espirituais, devem tambem servi-los com os bens materials.
Urna vez cumprido este oficio, quando eu lhes entregar este
fruto, passando por vos me encaminharei a Espanha. E sei
que, indo a vos, irei com a plenitude da bengao de Cristo.
Exorto-vos, irmaos, por Nosso Senhor Jesus Cristo e pela
caridade do Espirito, a que me ajudeis nesta luta, mediante
vossas oragoes a Deus por mim, para que £le me livre dos
incredulos da Judeia, e para que o servigo que me leva a Je
rusalem seja agradavel aos santos, de maneira que, se Deus
quiser, possa visitar-vos satisfeito e confortar-me convosco.
O Deus da paz seja com todos vos. Amem.

Evangelho, Lc. 18, 31-34
Naquele tempo:
Tornando a parte os doze, file lhes disse: Eis que subimos a Jerusalem, e cumprir-se-ao todas as coisas escritas pelos
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profetas sobre o Filho do homem. Sera entregue aos gentios,
e escarnecido, insultado e cuspido, e, depois de o agoitarem,
tirar-lhe-ao a vida, e ao terceiro dia file ressuscitara. Por6m
eles nao entendiam nada disto; eram coisas ocultas para eles;
nao entendiam o que se lhes dizia.

23 de maio — S. Miguel, bispo e conf. e S. Tobias
Epistola, Gal. 6. 1-11
Irmaos, se alguem for achado em falta, vos, os espirituais, corrigi-o com espirito dc mansidao; cuidai entretanto,
de vos mesmos, para que nao sejais tambcm tentados. Carregai
os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a Lei de Cristo.
Porque, se alguem imagina ser alguma coisa, nao sendo nada,
a si mesmo se engana. Examine cada um sua propria conduta,
e entao guardara unicamente para si “a gloria” e nao a passari a outro. Pois cada um tem de carregar a sua propria
carga.
O catecumeno reparta todos os seus bens com aquele que
o catequiza. Nao vos enganeis; com Deus nao se brinca. O
que o homem semear, isso colhera. Quem semear em sua
carne, da carne colhera a perdigao; mas quem semear no Es
pirito, do Espirito colhera a vida eterna. Nao nos cansemos
de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se nao desfalecermos. Por conseguinte, enquanto dispomos de tempo, fagamos bem a todos, mas especialmente aos irmaos na f6.

Evangelho (ver 20 de fevereiro)
24 de maio — S. Simao da pilastra
Epistola, Rom. 16, 17-21
Irmaos:
Recomendo-vos, irmaos, que tomeis cuidado com os que
produzem divisoes e escandalos contra a doutrina que aprendestes; afaistai-vos deles, porque esses nao servem a Cristo
Nosso Senhor, senao ao seu ventre, e com discursos suaves e
enganosos seduzem os coragoes dos incautos.

www.obrascatolicas.com

184

CALENDARIO LITORGICO — 25 DE MAIO

A obediencia [de vossa fe] chegou ao conhecimento de
todos; alegro-me, pois, em vos, e quero que sejais sabios para
o bem, simples diante do mal. E o Deus da paz depressa
esmagara Satanas debaixo dos vossos pes. A graga de Nosso
Senhor Jesus Cristo seja convosco.

Evangelho (ver 11 de janeiroi
25 de maio — Ss. Picario e Basila, mar tires
Epistola 1, Cor. 8, 7-13
Irmaos:
Mas este conhecimento nao esta em todos: habituados
aos idolos desde tempos antigos, eles comem essas carnes como
realmente sacrificadas ao idolo, e a sua conscienda, fraca
que e, se mancha. Mas nao e urna comida que nos torna
agradaveis a Deus. Se a nao comemos, nada ternos a perder
ou se a comcmos nada a ganhar. Mas cuidai de que essa
vossa faculdade nao seja tropego para os fracos. Porque, se
alguem te vir, a ti, que tens o conhecimento, sentado a mesa
num santuario de idolos, na fraqucza da sua conscienda nao
se julgara induzido a comer as carnes sacrificadas aos idolos?
Entao, por causa do teu conhecimento pcrecera o irmao fraco
por quem Cristo morreu. E, assim, pecando contra os irmaos
e ferindo-lhes a conscienda fraca, pecais contra Cristo. Pelo
que, se a comida ha de escandalizar meu irmao, nunca jamais
comerei carne, para nao escandalizar meu irmao.

Evangelho, Mc. 8, 34-37
Naquele tempo,
Chamando a multidao e os discipulos, disse-lhes file: Quem
quiser vir apos mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e
siga-mc. Pois quem quiser salvar sua vida perde-la-a, e quem
perder a vida por mim e pelo Evangelho, esse a salvata. E
que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder sua
alma? Pois que dara o homem em troca de sua alma?
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26 de maio — S. Felipe Neri, conf. e S. Carpo, ap.
Epistola 1, Cor. 3, 9-15 (ver 26 de abril)
Evangelho, Jo. 14, 1-7 (ver 29 de janeiro)
27 de maio -— S. Joao, papa, e Sta. Teodora
Epistola (ver 16 de janeiro)
Evangelho, Mt. 16, 24-28 (ver 16 de jan.)
28 de maio — Sta. Heliconis, martir
Epistola (ver 6 de fevereiro)
Evangelho (ver 27 de janeiro)
29 de maio — Sta. Teodosia
Epistola, Efes. 5. 3-13
Irmaos:
Quanto a fornicagSo e a qualquer genero de impureza ou
de cobica, nem seus nomes sejam pronunciados entre vos, como
convdm a santos; nem palavras torpes, nem conversa leviana,
nem chocarrices, que desdizem de vos, mas, antes, acao de
gra?as. Pois deveis saber que nenhum fornicario ou impuro
ou avarento, que e como adorador de l'dolos, tera parte na
heranga do reino de Cristo e de Deus. Ninguem vos engane
com palavras mentirosas, pois por isto vem a colera de Deus
sobre os filhos da rebeldia. Nao tenhais parte com eles.
Por algum tempo fostes trevas, mas agora sois luz no
Senhor; andai, pois, como filhos da luz. O fruto da luz manifesta-se em cada ato de bondade, de justiga, de verdade.
Procurai discernir o que e agradavel ao Senhor, nem tomeis
parte nas obras estereis das trevas, antes, denunciai-as; pois o
que estes fazem em segredo repugna dize-lo.
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Evangelho, Lc. 13. 18-21
Naquele tempo,
Dizia £le: A que £ semelhante o reino de Deus, c a
que o compararei? £ semelhante a um grao de mostarda que
um homem toma e langa na sua horta, e ele cresce e se
converte em grande arvore, e as aves do ceu se aninham em
seus ramos.
De novo disse: A que compararei o reino de Deus? £
semelhante ao fermento que uma mulher toma e deita em
tres medidas de farinha ate que fermente tudo.

30 de maio — S. Isaac e S. Felix, papa
Epistola (ver 25 de fevereiroj
Evangelho (ver 22 de janeiro)
31 de maio — Nossa Senhora Rainha — Sta. Petronilha, filha de S. Pedro
Epistola (ver 10 de fevereiro!
Evangelho (ver 26 de janeiro)
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Mes de Junho
1 de junho — S. Justino, martir
Epistola, Efes. 6, 17-24
Irmaos:
Tomai o elmo da salva?ao e a espada do espirito, que e
a palavra de Deus, com toda orasao e suplica, orando em
todo tempo com fervor, e sempre em continuas preces por
todos os santos.
Orai tambem por mim, para que, quando eu falar, sejamme dadas palavras com que de a conhecer com desassombro
o misterio do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado para anuncia-lo destemidamente e falar dele como convem.
E, para que saibais o que a mim se refere, e o que eu
fa?o, dar-vo-lo-a a saber Tlquico, irmao amado e fiel minis
tro no Senhor, que eu vos envio para terdes noticias nossas
e para ele consolar-vos os coragoes.
Paz aos irmaos e caridade com fe da parte de Deus Pai
e do Senhor Jesus Cristo. A graja seja com todos os que
amam Nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida incorruptivel.

Evangelho, Jo. 12, 31-43
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Agora e o juizo deste mundo: agora o principe deste
mundo sera langado fora, e eu, se for levantado da terra,
atrairei todos a mim. Isto o dizia indicando de que morte
havia de morrer.
A multidao respondeu-lhe: Nos sabemos, pela Lei, que
o Messias permanece para sempre. Como, pois, dizes que
o Filho do homem ha de ser levantado? Quem e esse Filho
do homem? Disse-lhes Jesus: Por pouco tempo ainda, a luz
esta no meio de v6s. Caminhai enquanto tendes luz, para
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que nao vos surpreendam as trevas, pois aquele que caminha
nas trevas nao sabe por onde vai. Enquanto tendes luz, crede
na luz, para serdes filhos da luz. Isto disse Jesus, e, partindo,
ocultou-se deles.
Embora tivesse feito no meio deles tao grandes sinais,
eles nao criam n’£le, para que se cumprisse a palavra do
profeta Isalas que diz: “Senhor, quem prestou fe a nossa
mensagem? e o brago do Senhor a quem foi revelado?” Por
isto eles nao puderam crer, porque Isaias tamb£m dissera:
“Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coragao, para que
nao vejam com seus olhos, nem entendam com seu coragao, e
se convertam, e eu os sane” . Isto disse Isalas porque viu a
gloria d’Ele e falou d’Ele. Todavia, ainda dos chefes muitos
creram n’Ele; mas, por causa dos fariseus, nao o confessavam,
temendo serem excluldos da sinagoga, porque amavam mais a
gloria dos homens do que a gloria de Deus.

2 de junho — Os Quatro Evangelistas
Epistola 1, Tes. 2, 1-8
Irmaos:
Bern sabeis, irmaos, que a nossa chegada a vos nao foi
va, senao que, depois de muito sofrer e de suportar muitas
afrontas em Filipos, como sabeis, tivemos em nosso Deus a
coragem de pregar-vos o Evangelho de Deus no meio de muita
contrariedade. E tambem sabeis que as nossas exortagoes nao
procediam de erro, nem de intengoes impuras, nem de dolo,
mas como fornos aprovados por Deus, ao confiar-nos Ele o
Evangelho, assim tambem nos falamos: nao como quem procura
agradar aos homens, mas somente a Deus, que prova os nossos
coragoes. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de lisonjas nem procedemos com propositos de lucro, Deus e testemunha; nem procuramos o louvor dos homens, nem o vosso,
nem o de ninguem. Mesmo podendo fazer pesar sobre vos a
nossa autoridade como apostolos de Cristo, fornos entre v6s
bondosos qual ama que acalenta suas criangas; assim, levados pelo nosso amor a vos, querlamos nao sd dar-vos o Evan
gelho de Deus, mas ainda as nossas proprias almas: tao amados nos viestes a ser ,
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Evangelho, Mc. 16, 15-20
Naquele tempo,
Disse-lhes:
Tde por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda
a criatura. O que crer e for bati/auo se salvara, mas o que
nao crer se condenara. Aos que crerem acompanharao estes
sinais: em meu nome expulsarao demonios, falarao linguas
novas, tomarao nas maos serpentes, e, se beberem pegonha,
nao lhes fara mal; porao as maos sobre os enfermos, e estes
recobrarao a saude.
(O Senhor Jesus, depois de falar com eles, foi ascenso ao
ceu, e esta sentado a direita de Deus, files se foram, pregando
por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confir
mando a palavra com os sinais que a acompanhavam).

3 de junho — S. Autel, conf.
Epistola 1, Cor. 1, 1-10
Jrmaos:
Paulo, pela vontade de Deus chamado a ser apostolo de
Jesus Cristo, e Sostenes, o irmao,
& igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados a ser santos, com todos os que invocam o nome
de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que estejam, ca ou la:
a graga e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo.
Dou gragas continuamente a Deus pela graca que vos foi
outorgada em Cristo Jesus, porque n’file fostes enriquecidos
em tudo; em toda a palavra e em todo o conhecimento, na
medida em que o testemunho de Cristo foi confirmado entre
vos, de modo que nao vos falta graca alguma enquanto esperais a manifestapao de Nosso Senhor Jesus Cristo. file por
sua vez vos confirmara ate o fim, para que sejais achados irrepreenslveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fiel
e Deus, por quem fostes chamados a participar com Jesus
Cristo seu Filho e Senhor nosso.

Evangelho, Lc. 12, 22-26
Naquele tempo:
Disse file a seus discipulos:
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Por isto vos digo: Nao vos preocupeis com vossa vida, pelo
que comereis, nem com vosso corpo pelo que vestireis,
porque a vida i mais do que o alimento, e o corpo mais do
que o vestido.
Olhai os corvos,
que nem fazem sementeira nem colheita,
que nao tem nem despensa nem celeiro.
e Deus os alimenta;
quanto mais valeis vos do que as aves!
Quem de v6s, a forpa de seus cuidados,
pode acrescentar um cdvado a durapao de sua vida?
Se, pois, nao podeis nem o menos,
por que vos preocupardes com o mais?

4 de junho — S. Eresimio, martir
Epistola, Fil. 2, 14-19 (ver 22 jan.)
Evangelho, Mt. 22, 34-40
Naquele tempo:
Os fariseus, ouvindo que £le fizera emudecer os saduceus,
juntaram-se em torno d’£le. E um deles, doutor da lei, perguntou-lhe, tentando-o: Mestre, qual e o grande mandamento
da Lei? £le lhe disse: Amaras o Senhor, teu Deus, com todo
o teu corapao, com tdda a tua alma, e com toda a tua men
te. £ste e o maior e o primeiro mandamento. O segundo,
semelhante a este, 6: Amaras o proximo como a ti mesmo.
Distes dois preceitos pendem t6da a Lei c os Profetas.

5 de junho — Ss. Caunen e filho, martires
Epistola 2, Cor. 4, 15-18 (ver 9 de margo)
Evangelho, Jo. 8, 48-59
Naquele tempo:
Responderam os judeus e lhe disseram: Nao ternos razao
em dizer que es Samaritano e tens demonio? Respondeu Jesus:
Eu nao tenho demonio, pelo contrario honro meu Pai, e vos
me desonrais. Eu nao busco a minha gloria; ha quem a bus-
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que e julgue. Em verdade, em verdade vos digo: Se alguem
guardar minha palavra, jamais vera a morte.
Disseram-lhe os judeus: Agora nos convencemos de que
estlis endemoninhado. Abraao morreu, e tambem os profetas,
e tu dizes: Quem guardar minha palavra nao provara a morte
nunca. Acaso 6s tu maior do que nosso pai Afc-raao, que
morreu? E os profetas morreram. Quem pretendes ser? Respondeu Jesus: Se me glorifico a mim mesmo, minha gloria
nao e nada; meu Pai e quem me glorifica, £Ie de quem vos
dizeis que e vosso Deus, e nao o conheceis, mas eu o conhefo; e, se eu dissesse que nao o conhecia, seria semelhante a
v6s, mentiroso; mas eu o conheco, e guardo a sua palavra.
Abraao, vosso pai, regozijou-se de que haveria de ver o meu
dia; viu-o e alegrou-se. Mas os judeus lhe disseram: Ainda
nao tens cinqiienta anos, e viste Abraao? Respondeu-lhes Jesus:
Em verdade, em verdade vos digo: Antes que Abraao nascesse, eu sou. Entao eles tornaram pedras para atirar nele; mas
Jesus ocultou-se e saiu do templo.

6 de junho — Sao Miguel Arcanjo
Epistola, Hebr. 12, 28-29 e 13, 1-7
Irmaos:
Portanto, ja que recebemos o reino inabalavel, guardemos
a graga, pela qual serviremos a Deus como bem lhe agrada:
com temor e religiosa reverenda. Pois em verdade o nosso
Deus nao deixa de ser um fogo devorador.
Permanefa entre vos o amor fraterno!
Nao vos esquegais da hospitalidade, pois por eia alguns, sem
o saberem, hospedaram anjos.
Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e
dos que sofrem maus tratos, como se estivesseis no corpo
deles.
Seja o matrimonio tido por todos em honra; o leito conjugal
seja sem mancha, porque Deus ha de julgar os fornicarios
e os adulteros.
Seja a vossa vida isenta de avareza, contentando-vos com o que
tiverdes, porque o proprio Deus disse: “Nao te deixarei
nem te desampararei.
De maneira que, confiadamente possamos dizer: “O Senhor
e o meu auxilio, nao temerei; que podera fazer-me o
homem?”

www.obrascatolicas.com

192

CALENDARIO LITORGICO — 7 DE JUNHO

Evangelho, Mt. 18. 1-10
Naquele momento 'aproximarani-se de Jesus os discipulos,
dizendo: Quem sera o maior no reino dos ceus? Chamando
unia crianga. file colocou-a no meio deles, e disse: Em verdade
vos digo, se nao vos converterdes e nao vos fizerdes como
criangas. nao entrareis no reino dos ceus. Pois aquele que se
humilhar ate se fazer como urna destas criangas. esse sera
o maior no reino dos ceus.
E aquele que por amor de mim receber urna crianga como
esta, a mim me recebe;
e ao que escandalizar um destes pequeninos que creem em
mim, mais Ihe valeria que Ihe pendurassem ao pescogo
urna ino de atafona e o atirassem no fundo do mar.
Ai do mundo por causa dos escandalos!
Porque nao pode deixar de haver escandalos;
mas ai daquele por quem o escandalo vier.
Se tua mao ou teu pe te escandaliza, corta-o e langa-o longe
de ti; pois melhor te e entrar na vida manco ou coxo,
do que com maos e pes seres langado ao fogo eterno.
E, teu olho te escandaliza, arranca-o e langa-o longe de ti:
pois mais te vale entrares com um s6 olho na vida, do
que com ambos os olhos seres langado na geena de fogo.
Olhai que nao desprezeis um desses pequeninos,
porque em verdade vos digo que seus anjos veem continuamente no ceu a face de meu Pai, que esta nos ceus.

7 de junho — Sta. Suzana, israelita
Epistola 1, Cor. 6, 9-15
Irmaos:
Nao sabeis que os injustos nao possuirao o reino de Deus?
Nao vos iiudais: nem os fornicarios, nem os idolatras, nem
os adulteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os
ladroes, nem os avarentos, nem os beberroes, nem os insultadores, nem os salteadores, possuirao o reino de Deus. E alguns
de vos ereis isto, mas fostes lavados; mas fostes santificados;
mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo
Espfrito de nosso Deus.
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“Tudo me e licito, mas nem tudo aproveita” . “Tudo me
6 licito, mas nao me deixarei dominar por coisa alguma” . Os
manjares para o ventre, e o ventre para os manjares; porem
Deus destruira um e outros. O corpo nao e para a fornicagao,
mas sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo; e Deus,
que ressuscitou o Senhor, tambem nos ressuscitara a nos pelo
seu poder.
Nao sabeis que vossos corpos sao membros de Cristo? E
entao vou tomar os membros de Cristo para faze-los membros
de urna meretriz?

Evangelho, Mt. 13, 31-35
Naquele tempo:
Outra parabola propos-lhes file, dizendo: O reino dos
ceus e semelhante a um grao de mostarda que um homem
torna e semeia em seu campo; e, sendo a menor de todas
as sementes, depois de crescer e a maior de todas as hortaligas, e chega a tornar-se urna arvore, de sorte que as aves do
ceu vem aninhar-se nos seus ramos.
Outra parabola disse-lhes file; o reino dos ceus e seme
lhante ao fermento que urna mulher torna e poe em tres medidas de farinha ate que tudo fermente.
Todas estas coisas disse Jesus em parabolas as multidoes,
e nao lhes falava sem parabolas, para que se cumprisse o anuncio do profeta, que diz:
Abrirei em parabolas minha boca,
declararei as coisas ocultas desde a criagao.

8 de junho — Sta. Cirilia, martir; e encontro dos
cravos de Nosso Senhor
Epistola (ver 12 de janeiro)
Evangelho (ver 1 de junho)

www.obrascatolicas.com

194

CALENDARIO LITORGICO — 9 E 10 DE JUNHO

9 de junho — Ss. Antonina, Alexandre e Pelagia,
martires
Epistola, Rom. 14, 1-9
Irmaos:
Acolhei o fraco na fe, sem entrardes em disputas sdbrc
opiniSes. Ha quem julgue poder comer de tudo; outro, fraco,
tern de se contentar com legumes. Aquele que come nao
despreze o que nao come, e o que nao come nao julgue o
que come, porque Deus o acolheu. Quem 6s tu para julgares
o servo alheio? Para seu amo ele esta em pe ou cai, porem
se mantcra em pe, pois poderoso e o Senhor para sustenta-lo.
Ha quem distinga um dia de outro dia, e ha quem julgue
iguais todos os dlas; cada um proceda segundo a sua propria
convicgao. O que distingue os dias, pelo Senhor os distingue;
e o que come, pelo Senhor come, dando gragas a Deus; e o
que nao come, pelo Senhor nao come, dando gragas a Deus.
Porque nenhum de v6s vive para si mesmo, e nenhum para
si mesmo morre; pois, se vivemos, para o Senhor vivemos; e,
se morremos, morremos para o Senhor. Enfim, quer vivamos,
quer morramos, somos do Senhor. Com efeito, foi por isto
que Cristo morreu e rossuscitou. para dominar sobre mortos
e vivos.

Evangelho (ver 5 de janeiro)
\

10 de junho — S. Bamabe, apostolo
Epistola 1, Cor. 9, 1-10
Irmaos:
Nao sou livre? Nao sou apostolo? Nao vi Jesus Nosso
Senhor? Nao sois vos minha obra no Senhor? Se, para outros,
nao sou apostolo, ao menos para vos o sou, pois sois o selo
do meu apostolado no Senhor. E eis aqui a minha defesa
contra todos quantos me criticam: Acaso nao temos direito
de comer e de beber? Nao temos direito de fazer-nos acompanhar por uma mulher irma, do mesmo modo que os demais
apostolos e os irmaos do Senhor e Kefas? Ou acaso sdmente
eu e Bamabe estamos obrigados a vlver do nosso trabalho?
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Quem jamais faz servigos de guerra as suas proprias custas?
Quem planta urna vinha e nao come do seu fruto? Quem
apascenta um rebanho e nao come do seu leite?
E isto nao so segundo o cornum sentir dos homens; a
propria Lei tambem o diz. Porque na Lei de Moises esta
escrito: “Nao ponhais agaimo ao boi que trilha” . Sera que
Deus se ocupa dos bois? Nao, e, antes, para nos que file o diz?
Para nos, sem diivida, se escreveu que o lavrador deve lavrar
esperando os frutos e o que trilha com a esperanga de ter
parte.

Evangelho (ver 1 de fevereiro)
11

de junho — S. Bartolomeu, apostolo

Epistola 1, Cor. 12, 28-29 e 13, 1-7 (ver 6 de junho)
Evangelho (ver 11 de' abril)
12 de junho — S. Onofre, conf.
Epistola 1, Cor. 9, 24-27
Jrmaos:
Nao sabeis que os que correm no estadio correm todos,
mas so um alcanga o premio? Correi, pois, de modo que o
alcanceis. E quem se prepara para a luta abstem-se de tudo,
e isso para alcangar urna coroa corruptivel; porem n6s, para
alcangarmos unia incorruptivel. E eu corro, nao como a toa;
assim luto, nao como quem agoita o ar. Porem castigo meu
corpo e o submeto a servidao, para que nao suceda que, tendo
sido arauto para os outros, venba eu a ser reprovado.

Evangelho, Mt. 15, 21-28
Naquele tempo:
Saindo dali, Jesus retirou-se para os confins de Tiro e de
Sidon. Urna mulher cananeia daqueles lugares comegou a
gritar, dizendo: Tem piedade de mim, Senhor, Filho de David;
minha filha esta miseravelmente atormentada pelo demonio.
Porem file nao lhe respondia palavra. Os discipulos aproxi-

www.obrascatolicas.com

196

CALENDARIO LITuRGICO

13 E 14 DE JUNHO

maram-se d’£le e lhe rogaram, dizendo: Despede-a, pois eia
vem gritando atras de nos. £le respondeu e disse: Nao fui
enviado senao as ovelhas perdidas da casa de Israel. Poreni
eia, aproximando-se, prostrou-se diante d'£le, dizendo: Senhor,
socorre-me! Respondeu £le e disse: Nao e bom tomar o pao
dos filhos e atirii-lo aos cachorrinhos. Porem eia disse: Certamente, Senhor, mas tambem os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Entao Jesus lhe disse:
0 mulher, grande e a tua fe! Faga-se contigo como queres.
E, desde aquela hora, a filha ficou cur ad a.

13 de junho — Santo Antonio de Padua
Epistola 1, Cor. 4, 9-16 (ver 30 de abril)
Evangelho, Lc. 12, 35-44 (ver 2 de jan.)
14 de junho — S. Eliseu, profeta
Epistola 2, Cor. 12, 14-21
Irmaos:
Eis que pela terceira vez estou para ir a vos; e nao vos
serei pesado; porque nao busco os vossos bens, mas sim a
vos; pois nao sao os filhos que devem entesourar para os
pais, mas sim os pais para os filhos. De muito boa mente
me gastarei e me desgastarei ate me esgotar por vossas almas,
ainda que, amando-vos com maior amor, seja menos amado.
Bem; em nada vos fui pesado, mas [— assim dizem —] “homem astuto que sou apanhei-vos como dolo” . Entao acaso
vos explorei por meio de algum dos que vos enviei? Animei
Tito a ir, e enviei com ele o irmao; acaso Tito vos explorou?
Nao procedemos ambos segundo o mesmo espirito? Nao seguimos os mesmos passos?
Sem duvida ja ha tempo estais pensando que nos queira
mos justificar perante vos. Nao; perante Deus, em Cristo
falamos: tudo, carissimos, e para vossa edificagao, pois recei<
que, quando for, nao vos encontre como quisera, e vos nai
me acheis como quererieis; receio que haja contendas, inveja;
ira, ambigoes, detragoes, murmuragoes, arrogandas, desorden:
que, ao chegar eu de novo a vos, me humilhe Deus por voss
causa, e tenha de chorar por muitos dos que antes pecarai
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e nao fizeram penitencia da impureza, da fornicagao e da las
civia que cometeram.

Evangelho, Lc. 4, 22-30
Naquele tempo:
Todos o aplaudiam, e, maravilhados com as palavras cheias
de grafa que saiam da sua boca, diziam: Nao e este o filho
de Jose? file Ihes disse: Certo que me direis este proverbio:
Medico, cura-te a ti mesmo; tudo quanto ternos ouvido que
fizeste em Cafarnaum, faze-o aqui em tua patria. E prosseguiu: Em verdade vos digo: nenhum profeta e bem recebido
em sua patria. Mas em verdade vos digo tambem que muitas
viuvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o ceu se fechou por tres anos e seis meses, e sobreveio uma grande forne
a toda a terra, e a nenhuma delas Elias foi enviado, senao a
Sarepta de Sidonia, a uma mulher viuva. E muitos leprosos
havia em Israel em tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles
foi limpado, senao o sirio Naamao.
Ao ouvirem isto, encheram-se de colera todos os que
estavam na sinagoga. E, levantando-se, lanjaram-no fora da
cidade, e levaram-no ao cimo do monte sobre o qual esta
edificada sua cidade, para dali o precipitarem. Mas file, atravessando pelo meio deles, foi-se embora.

15 de junho — S. Basilio Magno, conf.
Epistola (ver 21 de fev.)
Evangelho, Lc. 19, 11-27
Naquele tempo:
Ouvindo eles isto, acrescentou Jesus uma parabola, porquanto estava proximo de Jerusalem, e lhes parecia que o
reino de Deus ia manifestar-se logo. Disse file, pois: Um homem
nobre partiu para uma regiao distante, a fim de receber a
dignidade regia e voltar. Chamando dez servos seus, entregoulhes dez minas e lhes disse: Negociai enquanto viajo. Os seus
concidadaos odiavam-no, e enviaram apos ele uma legagao,
dizendo: Nao queremos que este reine sobre nos. Sucedeu
que, ao voltar, depois de receber o reino, mandou ele chamar
aqueles servos a quem entregara o dinheiro, para saber como
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cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro, dizendo:
Senhor, tua mina produziu dez minas. Disse-lhe ele: Otimo,
servo bom; ja que foste fiel no pouco, receberas o governo
de dez cidades. Veio o segundo, e disse: Senhor, tua mina
produziu cinco minas. Disse ele tambem a este: E tu recebe
o governo de cinco cidades. Chega outro dizendo: Senhor.
ai tens a tua mina, que guardei num lengo, pois tinha medo
de ti, que es um homem severo, que queres recolher o que
nao puseste e ceifar onde nao semeaste. Disse-lhe ele: Por
tua propria boca eu te condeno, servo mati. Sabias que eu
sou homem severo, que colho onde niio depositei e ceifo onde
nao semeei? E por que entao nao deste meu dinheiro ao ban
co? E eu, ao voltar, o receberia com os juros. E disse aos
presentes: Tomai-lhe a mina, e dai-a ao que tem dez. Disserant-lhe: Senhor, ele ja tem dez minas. Ele lhes disse: Digovos que a todo o que tem se lhe dara, e ao que nao tem, ate
mesmo o que tem ser-lhe-a lirado. Quanto a esses meus inimigos que nao quiseram que eu reinasse sobre eles trazei-os
ca, e diante de mim degolai-os.

16 de junho — S. Metodio, patriarca
Epistola, Rom. 9, 25-29 (ver 9 de maioj
Evangelho, Mc. 12, 10-17
Naquelc tempo,
Disse Jcsus:
E nao lestes esta escritura:
A pedra que os edificadores rejeitaram,
essa veio a ser cabega de angulo;
do Senhor vem isto,
e e admiravel a nossos olhos?
Procuravam eles apoderar-se d’file, mas temiam a multidao, pois conheceram que deles dissera a parabola. E, dcixando-o. foram-se embora.
E enviam-lhe alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem numa palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que es sincero, que nao se te da cuidado de ninguem,
pois nao olhas para as feifoes dos homens, porem ensinas se
gundo a verdade o caminho de Deus: E licito pagar o tributo
a Cesar ou nao? Devemos pagar ou nao deventos pagar? Ele,
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eonhecendo-lhes a hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais?
Trazei-me um dinheiro para que o veja. Trouxeram-lho, e file
lhes disse: De quem e esta imagem e esta inscrigao? files disscram-lhe: De Cesar. Jesus replicou-lhes: Pois dai a Cesar o
que e de Cesar, e a Deus o que e de Deus. E files admiraram-se d’file.

17 de junho — S. Amos, profeta
Epistola 1, Tes. 3, 6-13
Irmaos:
Agora, com a chegada de Timoteo a n6s, e com as boas
notfcias que ele nos trouxe da vossa fe e caridade, e da boa
memoria que sempre tendes de nos, desejando ver-nos do
inesmo modo que eu a vos, recebemos grande consolo por
causa da vossa fe, irmaos, no meio de todas as nossas necessidades e tribulagoes. Agora ja nos sentimos reanimados, sabendo que estais firmes no Senhor. Pois, que gragas daremos
a Deus para retribuir todo este gozo que por vos desfrutamos
diante de nosso Deus? Noite e dia oramos com a maior
instanda para ver o vosso rosto e completar o que falte a
vossa fe.
Que o mesmo Deus e Pai nosso, e Nosso Senhor Jesus
Cristo, dirija para vos os nossos passos. Que vos aumente
e faga abundar em caridade de uns para com os outros e
para com todos, do mesmo modo que nos a sentimos por vos,
a fim de fortalccer os vossos coragoes e vos tomardes irrepreensiveis na santidade, diante de Deus, nosso Pai, na parusia de Nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos.

Evangeiho, Mt. 23, 37-39 e 24, 1-2
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Jerusalem, Jerusalem, que matas os profetas e apedrejas
os que te sao enviados! Quantas vezes eu quis reunir teus
filhos, como a galinha retine seus pintinhos debaixo das asas,
e nao quisestc! Vossa casa ficara deserta. Pois em verdade
vos declaro: Nao mais me vereis ate que digais: Bendito o que
vem em nome do Senhor.

www.obrascatolicas.com

200

CALENDARIO LITORGICO

18 DE JUNHO

E saindo Jesus do templo, acercaram-se d’£le seus dis
cipulos, e mostravam-lhe as construgoes do templo, £le lhes
disse: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que nao ficara
aqui pedra sobre pedra; tudo sera destruido.

18 de junho — S. Leoncio, martir, e Abun, conf.
Epistola (ver 6 de margo)
Evangelho, Lc. 11, 37-48
Naquele tempo:
Enquanto £ie falava, um fariseu convidou-o a comer com
ele; c file foi e pos-se a mesa. O fariseu admirou-se de ver
que £le nao se lavara antes de comer. O Senhor lhe disse:
Ora, vos os fariseus limpais a taga e o prato por fora,
mas o vosso interior esta cheio de rapina e de maldade.
Insensatos! Acaso aquele que fez o de fora tambem nao fez o
de dentro?
Dai antes o conteudo por esmola, e tudo sera puro para v6s.
Ai de vos, fariseus, que pagais o dizimo da menta e da arruda,
e de todos os legumes,
e descurais a justiga e o amor de Deus!
E preciso fazer isto sem omitir aquilo.
Ai de vos, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudagoes nas pragas!
Ai de vos, que sois como sepulturas que nao se veem, e que
os homens pisam sem o saber!
Tornando a palavra, um doutor da Lei lhe disse: Mestre,
assim falando, tu nos ultrajas tambem a nos. Porem £le lhe
disse:
Ai tambem de vos, doutores da Lei,
que langais pesadas cargas sobre os homens,
e vos nem com um de vossos dedos as tocais!
Ai de vos, que edificais os monumentos aos profetas, a quem
vossos pais mataram!
Vos mesmos atestais que consentis na obra de vossos pais;
eles os mataram, porem vos edificais.
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19 de junho — S. Lebi, apostolo
Epistola (ver 10 de maio)
Evangellio, Jo. 14, 15-26
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Se me amais, guardareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e file vos dara outro Advogado, que estara convosco para sempre, o Espirito da verdade, que o mundo nao
pode receber, porque nao o ve nem o conhece; v6s o conheceis, porque file permanece convosco e estii em vos.
Nao vos deixarei orfaos; virei a vos. Ainda um pouco,
e o mundo
nao me vera; porem vos me vereis, porque eu
vivo, e vos vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou
em meu Pai, e vos em mim e eu em vos. Aquele que recebe
meus preceitos e os guarda, esse e que me ama; aquele que
me ama sera amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, nao o Iscariotes: Senhor, que sucedeu para
que tenhas de manifestar-te a nos e nao ao mundo? Respondeu Jesus e lhe disse: Se alguem me ama, guardara minha
palavra, e meu Pai o amara, e viremos a ele, e nele faremos
morada. Aquele que nao me ama nao guarda minhas palavras; e a palavra que v6s ouvis nao e minha, porem do Pai,
que me enviou.
Disse-vos estas coisas enquanto permanebo entre vos. Mas
o Advogado, o Espirito Santo, que o Pai enviara em meu
nome, esse vos' ensinara tudo, e vos trara a memdria tudo
quanto eu vos disse.

20 de junho — S. Silverio, papa
Epistola 2, Cor. 10, 8-13
Irmaos:
E mesmo se alem disto me gloriar da autoridade que o
Senhor me deu para edificafao e nao para destruigao vossa,
nao me envergonharei por isso. E ninguem creia que eu pretendo amedrontar-vos com as cartas. Porque ha quem diga
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que as cartas sao duras e fortes, mas, quando esta presente,
ele e fraco, e a palavra e desprezivel. Pense esse tal que,
quais somos, de longe, pela palavra das cartas, tais seremos
de perto pela aj ao.
fi verdade que nao ousamos por-nos em confronto ou
em pe de igualdade com certos homens que a si proprios se
recomendam; mas para tomar medida de si, tomam-se a si
mesmos como medida e se comparam consigo mesmos, e porque
estao fora de juizo. Nos, porem, nao nos queremos gloriar
desmedidamente, mas segundo os limites do campo de ajao
que Deus nos atribuiu como nossa medida e que nos fez
chegar ate vos.

Evaugelho (,ver 22 de janeiro)
21 de junho — S. Paulino, conf. e S. Luiz Gonzaga,
conf.
Epistola 2, Cor. 8, 9-17
Irmaos:
Pois conheceis a graja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que,
sendo rico, se fez pobre por nosso amor, para que fosseis ricos
pela sua pobreza. E aconselho-vos isto por assim vos convir,
ja que nao so c-omecastes o ano passado a realiza-lo, como
tambem a deseja-lo espontaneamente. Acabai, pois, agora a
vossa obra, a fim de que, a prontidao do querer, corresponda
o completar segundo as posses. Pois se existe boa vontade,
eia e agradavel [a Deus] na medida do que se tem, e nao do
que se nao tem, porque nao se trata de que para outros haja
alivio e para vos necessidade, mas sim de que agora, com
eqiiidade, a vossa abundanda alivie a escassez daqueles, para
que do mesmo modo a sua abundanda alivie a vossa penuria, de
maneira que haja mutua compensagao, segundo esta escrito:
“Nem o que muito recolheu abundava, nem o que pouco recolheu estava cscasso” .
Grajas sejam dadas a Deus, que pos no corajao de Tito
o mesmo interesse por vos, pois nao so acolheu o nosso rogo,
mas com grande zelo, seguindo o seu proprio desejo, parte
rumo a v6s.
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Evangelho, Lc. 16, 10-18
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Aquele que e fiel no pouco, tambem e fiel no muito; e
aquele que no pouco e infiel, tambem e infiel no muito. Sc
vos, pois, nao fordes fieis nas riquezas injustas, quem vos
confiara as riquezas verdadeiras? E, se no alheio nao fordes
fieis, quem vos dara o vosso? Nenhum criado pode servir a
dois senhores, porque ou odiara um e amara o outro, ou se
achegara a um e menosprezara o outro; nao podeis servir a
Deus e as riquezas.
Ouviam todas estas coisas os fariseus, que eram avarentos, e mofavam d’file. E £le lhes disse; Vos pretendeis passar
por justos perante os homens, mas Deus conhece-vos os coragoes; porque o que para os homens e estimavel, e abominavel
perante Deus.
A Lei e os Profetas chcgaram ate Joao; desde entao se
anuncia o reino de Deus, e cada qual se esforga por entrar
nSle. Porem mais facil e passarem o ceu e a terra do que falhar
um so pontinho da Lei.
Todo aquele que repudia sua mulher e se casa com outra,
adultera, e aquele que se casa com a repudiada pelo marido,
comete adulterio.

22 de junho — S. Eusebio, martir
Epistola, Efes. 4, 25-32 e 5, 1-2
Irmaos:
Pelo que, despojando-vos da mentira, fale cada um a verdade com seu proximo, pois que todos nos somos membros
uns dos outros. Se vos irardes, seja sem pecar; nem se ponha
o sol sobre a vossa iracundia, nao deixeis o campo livre ao
diabo. O que furtava, nao furte mais; antes, afadigue-se trabalhando com suas maos em alguma coisa proveitosa, para
que tenha com que socorrer ao necessitado. Nfto saia de vossa
boca palavra ma, senao palavras boas e oportunas para edificagSo, a fim de transmitirdes graga aos ouvintes. Guardaivos de entristecer o Espirito Santo de Deus, no qual fostes
selados para o dia da redengao. Afastai de vos toda a dureza,
ijrritabilidade, colera, gritaria, blasfemia, e toda a malignidade.
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Sede antes bondosos uns para coni os outros, compassivos,
perdoando-vos mutua mente, como Deus vos perdoou em Cristo.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e
tomai o caminho da caridade, como Cristo vos amou e se
entregou por nos em oblagao e sacrificio a Deus, em suave odor.

Evangelho, Mc. 11, 24-26
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Por isso, vos digo, tudo quanto, orando, pedirdes, crede
que o recebereis e vos sera dado.
Quando vos puserdes em pe para orar, se tiverdes alguma
coisa contra alguem, perdoai-lho primeiro, para que tambem
vosso Pai que esta nos ceus vos perdoe os vossos pecados.
[Porque se v6s nao perdoardes, tampouco vos perdoara vossas
ofensas vosso Pai que esta nos ceus].

23 de junho — Sta. Agripina, martir
Epistola, Gal. 3, 2-10
Irmaos:
S6 isto quero saber de v6s: Recebestes o Espirito por
virtude das obras da Lei ou por virtude da pregagao da fe?
Tao insensatos sois? Havendo comegado em espirito, agora
acabais em carne? Tantos dons tereis experimentado em vao?
Sim que seria em vao. Aquele que vos da o Espirito e opera
milagres entre vos, fa-lo pelas obras da Lei ou pela pregagao
da fe.
Foi assim que Abraao creu, e foi-lhe isso abonado como
justiga. Entendei, pois, que os nascidos da fe, esses sao fi
lhos de Abraao. Pois, prevendo a Escritura que pela fe Deus
justificaria os gentios, prenunciou a respeito de Abraao: “Em
ti serao abengoadas todas as gentes” . De modo que os que
nascem da fe sao abengoados com o fiel Abraao.
Porem todos os que querem viver das obras da Lei achamse sob a maldigao, porque escrito esta: “Maldito todo aquele
que nao persevera no cumprimento de tudo o que esta escrito
no livro da Lei” .
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Evangelho, Lc. 21, 5-9
Naquele tempo:
Falando-lhe alguns a respeito do templo, que estava edificado com belas pedras e adornado de dadivas, disse file:
De tudo isto que vedes, virao dias em que nao ficara pedra
sobre pedra que nao seja dernolida. Perguntaram-lhe, dizendo:
Mestre, quando sucedera isso? e qual e o sinal de que estas
coisas come^am a suceder ?
file entao disse: Olhai que nao vos deixeis enganar, porque
muitos virao em meu nome, dizendo: “Sou eu”, e: “O tempo
esta proximo” . Nao os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras
e de revoltas, nao vos aterreis; porque e precise que sucedam
estas coisas primeiro, mas nao vira logo o fim.

24 de junho — Natividade de Sao Joao Batisla
Epistola, Gal. 4, 19-27
Irmaos:
Meus filhos, pelos quais sofro de novo dores de parto
ate ver Cristo formado em vos! Quisera achar-me a esta hora
entre vos e modificar a minha voz, porque nem sei mais como
tratar-vos.
Dizei-me, vos os que quereis submeter-vos a Lei, nao
ouvis esta Lei? Pois esta escrito que Abraao teve dois filhos,
um da escrava e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne; o da livre, em virtude da promessa. Isso tem
um sentido alegorico. Essas duas mulheres sao dois testamentos: um, que procede do monte Sinai, gera para a servidao. Esta e Agar. O monte Sinai acha-se na Arabia, e corresponde a Jerusalem atual, que, com efeito, e escrava em
seus filhos. Porem a Jerusalem do alto e livre, essa e nossa
mae; pois esta escrito:
“Alegra-te, esteril, que nao das a luz;
prorrompe em gritos, tu que nao conheces as dores do
parto,
porque mais numerosos serao os filhos da abandonada
do que os da que tem marido” .
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Evangelho, Lc. 1, 57-66
Naquele tempo:
Chegou para Isabel o tempo de dar a luz, e eia deu a luz
um filho. Ouvindo seus vizinhos e parentes que o Senhor
mostrara a eia a grandeza da sua misericordia, congratulavam-se com eia. Ao oitavo dia vieram circuncidar o menino,
e queriam chama-Io com o nome de seu pai, Zacarias. Porfim
a mae tomou a palavra e disse: De modo nenhum; mas file
sera chamado Joao. Diziam-lhe files: Mas se nao ha ninguem
em tua parentela que se chame com fisse nome! Entao perguntaram por aconos ao pai como queria que file se chamasse:
c, pedindo urna tabuinha, file escrcveu, dizendo: Joao e o seu
nome. Todos se admiraram. E imediatamente se lhe abriu a
boca, e file falou bendizendo a Deus.
O temor apoderou-se de lodos os vizinhos, e em toda
a montanha da Judeia contavam-se todas estas coisas, e todos
quantos as ouviam, pensativos, diziam consigo: Que vira a ser
este menino? Porque a mao do Senhor estava com file.

25 de junho — Sta. Febronia, virgem e inartir
Epistola 1, Cor. 7, 36-40
Irmaos:
Se alguem, entretanto, considera indecoroso para sua donzela deixar passar a flor da idade, e acha que deve casa-la,
faga o que quiser; nao peca; casem. Quem, ao contrario, por
urna firme convicgao, sem eonstrangimento, mas por livre vontade, resolve guardar a sua virgem fara hem. Portanto, quem
da em casamento a virgem, faz bem, e quem a nao da em
casamento, procede melhor.
A mulher esta ligada por todo o tempo da vida de seu
marido; porem, urna vez que o marido falega, eia fica livre
de casar com quem quiser, mas so no Senhor. Mais feliz sera
eia se permanecer assim, conforme o meu conselho, pois eu
tambem creio ter o espirito de Deus.

Evangelho (ver 26 de janeiro)
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26 de junho — Ss. Joao e Paulo, martires
Epistola (ver 28 fevereiro)
Evangfelho, Lc. 12, 1-5

Naquele tempo:
Enquanto isso, a multidao foi-se juntando aos milhares,
ate o ponto de nns pisarem os outros, e file comecou a dizer
primeiro aos seus discipulos:
Guardai-vos do fermento dos fariseus, que & a hipocrisia.
Pois nao ha nada ocullo que nao venha a descobrir-se, e nada
escondido que nao chegue a saber-se.
Por isto, tudo o que dizeis nas trevas sera ouvido na luz,
e o que falais ao ouvido, em vossos aposentos, sera apregoado
dos terragos.
A vos, meus amigos, vos digo:
Nao temais os que matam o corpo
e, depois disto, ja nao tem mais o que fazer.
Mostrar-vos-ei a quem deveis temer:
Temei aquele que, depois de matar,
tem poder para langar na geena.
Sim, digo-vos, temei a esse.

27 de junho — S. Sansao, conf.
Epistola 1, Tes. 2, 9-14

irmaos:
Ainda vos lembrareis, irmaos, das nossas penas e fadigas,
e de como dia e noite trabalhamos para nao sermos pesados
a ninguem, e assim vos pregamos o Evangelho de Deus. Vos
sois testemunhas — e Deus o e igualmente — da nossa con-
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duta santa, e justa, e irrepreensivel para convosco que crestes.
Sabeis que, como um pai a seus filhos, assim a cada um de
vos nos exortavamos e alentavamos, e conjuravamos a andar
de modo digno de Deus, que vos chamou ao seu reino e a
sua gloria.
Por isto, incessantemente damos gragas a Deus de que,
ao ouvirdes a palavra de Deus que vos pregdvamos, a tenhais
acolhido n3o como palavra de homern, mas como palavra de
Deus, que e de fato, e que opera eficazmente em vos, que
credes.
Irmaos, fizeste-vos imitadores, em Cristo Jesus, das igrejas
de Deus na Judeia, pois padecestcs as mesmas chicanas dos
vossos conoidadaox, que eles dos judeus.

Evangelho, Mc. 12, 41-44
Naquele tempo;
Estando Eia sentado em frente ao cofre do tesouro, observava como a multidao ia laniando moedas de cobre no tesou
ro, e muitos ricos langavam muito. Chegando-se uma viuva
pobre, langou dois leptos, que valem um quadrante, e Ele, chamando os discipulos, Ihes disse: Em verdade vos digo que esta
pobre viuva langou mais do que todos quantos langam no
tesouro, pois todos langam do que lhes sobra, porem esta da
sua miseria langou tudo quanto tinha, todo o seu sustento.

28 de junho — S. Leao II, papa e conf.
Epistola (ver 18 de fevereiro)
Evangelho (ver 10 de janeiro)
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29 de junho — Sao Pedro e Sao Paulo, apostolos
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Epistola 2, Cor. 11, 21-30
Trmaos:
Neste ponto — com vergonha o eligo — c como se nos
houvessemos mostrado fracos. Naquilo em que qualquer uni
ousa gloriar-se — em loucura o digo — tambem o ousarei eu.
Sao hebreus? Tambem eu . SSo israelitas? Tambem eu. Sao
da descendenda de Abraao? Tambem eu. Sao ministros de
Cristo? Palando como louco, ainda mais o sou eu; em trabaIhos muito mais, em prisoes, muito mais, ern acoitcs incalculavelmente mais. em frequentes perigos de morte. Cinco vezes
recebi dos judeus quarenta agoites menos um. Tres v£zes fui
agoitado com varas, urna vez fui apedrejado, tres vezes sofri
naufragio, um dia e uma noite passei no alto mar; muitas vezes
em viagem me vi em perigos de rios, perigos de Iadroes, perigos
dos da minha raga, perigos dos gantios, perigos na cidade,
perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmaos,
em trabalhos e miserias, em vigilias prolongadas, em fome e
em s2de, em jejuns frequentes, em frio e em nudez; isto sem
falar de outras coisas, dos meus cuidados de cada dia, da
preocupacao por todas as igrejas. Quem desfalece que eu nao
desfalega? Quem se escandaliza que eu nao me abrase? Se 6
mister gloriar-me, gloriar-me-ei naquilo que e minha fraqueza.
O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. que e bendito peios
seculos, sabe que eu nao minto.

Evangelho, Mt. 16, 13-20 (ver 18 de janeiro)
30 de junho — Comemora^ao de todos os Apostolos
Epistola, Rom. 10, 12-21
IrmSos:
Nao ha distingao entre judeu e gentio. Um mesmo & o
Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor sera salvo. Mas
como invocarao eies aquele em quem nao creram? E como
crerao sem terem ouvido falar d’Ele? E como ouvirao se nin
guem lhes pregar? E como se pregara se ninguem for enviado?
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Consoante esta escrito: “Quao bclos os pes dos que anunciam
o bem!”
Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Porque Isaias diz:
“Senhor, quem creu a nossa pregacao?” Por conseguinte, a fe
procede da audicao, e a audigao, pela palavra de Cristo.
Porem digo eu: Sera que Sles nao ouviram? Certo que sim.
“Por toda a terra difundiu-se a sua voz,
e ate os confins do orbe as suas palavras” .
Mas digo eu: Acaso Israel nao entendeu? Moises e o
primeiro que diz:
“Provocarei o vosso ciiime contra um povo que nao e
povo,
provocarei a vossa colera contra um povo insensato” .
E Isaias ousa dizer:
“Fui achado pelos que nao me procuravam,
deixei-me ver pelos que nao perguntavam por mim” .
Porem a Israel ele diz: “Todo o dia estendi minhas maos
para o povo incredulo e rebelde” .

Evangelho (ver 10 de maio)
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Mes de Julho
1 de julho — S. Gregorio, papa e Aarao — Festa
do Precioso Sangue de Jesus
Epistola, Rom. 7. 7-15
Irmaos:
Que diremos entao? Que a Lei e pecado? De modo nenhum! Mas eu nao conheci o pecado senao pela Lei. Pois
nao conheceria a cobica se a Lei nao dissesse: “Nao cobicaras”.
Mas, por causa do preceito, o pecado obrou em mim toda
concupiscenda, porque sem a Lei o pecado esta morto. E eu
estava vivo outrora sem lei, mas, sobrevindo o preceito, o
pecado reviveu, e eu fiquei morto, e deu-se comigo, que o
preceito destinado a vida, servisse a morte. Pois o pecado,
tornando ocasiao do preceito, seduziu-me, e por ele me matou.
Em suma, a Lei e santa e o preceito santo e justo e bom.
Logo, o bem veio a ser morte para mim? De modo nenhum; mas foi o pecado que, para se revelar como pecado,
causou a morte pelo bem, fazendo-se pelo preceito sobremaneira pecaminoso.
Porque sabemos que a Lei e espiritual, mas eu sou car
nal, vendido como escravo ao pecado. Pois nao sei o que
fago, porquanto nao fago aquilo que quero, mas sim aquilo
que aborrego.

Evangelho, Mt. 23, 1-12
Naquele tempo:
Entao Jesus falou as multidoes e a seus discipulos, dizendo:
Na catedra de Moises sentaram os escribas e os fariseus.
Fazei, pois, e guardai tudo o que eles vos disserem,
mas nao os imiteis nas obras,
porque eles dizem e nao fazem.
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Atam pesadas cargas e poem-nas nos ombros dos outros,
mas elcs nem com um dedo querem move-las.
Todas as suas obras eles as fazem
para serem vistos pelos homens.
Alargam suas tiras de pergaminho e alongam as fraujas.
E gostam dos primeiros assentos nos banquetes,
e das primeiras cadeiras nas sinagogas,
e das saudagdes nas pragas,
e de serem chamados rabbi pelos homens.
Porem vos nao vos fagais chamar rabbi,
porque um so e vosso Mestre, e todos vos sois irmaos.
Nem chameis pai a ninguem na terra,
porque um so e vosso Pai, aquele que esta nos ceus.
Nem vos fagais chamar doutores
porque um so e vosso doutor, Cristo.
O maior de vos seja vosso servidor.
Aquele que se exaltar sera humilhado,
e o que se humilhar sera exaltado.

2 de julho — Visitacao de Nossa Senhora
Epistola. Efes. 1. 1-10
Irmaos:
Paulo, apostolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus,
aos santos [em Efeso] e aos fieis em Cristo Jesus.
Sejam convosco a graga e a paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo que
nos abcngoou com toda a bengao:
que e espiritual, esta nos ceus, em Cristo.
Assim nos escolheu n’£le antes da constituigao do mundo para
sermos santos e imaculados diante d’file em amor,
predestinando-nos a adofao de filhos
por Jesus Cristo, para £le,
conforme o beneplacito da sua vontade,
para louvor da gloria da sua graga,
com que nos agraciou em seu bem-amado.
N’£le ternos a Redengao pela' virtude do seu sangue, a remissao dos pecados,
segundo a riqueza de sua graga,
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que derramou profusamenie sobre nos,
em toda a sabedoria e inteligencia.
Deu-nos a conhecer o misterio da sua vontade,
conforme o seu beneplacito que n’£le se propos, a fim
dc realiza-lo na plenitude dos tempos:
unir sob urna cabeca todas as coisas em Cristo.
as que cstao nos ceus e as que estao na terra.

Evangelho, Lc. 1, 39-45
Naquele tempo:
E pos-se Maria em caminho, naqueles dias, e com presteza foi a montanha, a urna cidade de Juda, e entrou em
casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, quando
Isabel ouviu a saudagao de Maria, a crianga lhe saltou no
seio, e Isabel enchcu-se do Espirito Santo, e clatnou com voz
forte: Bendila es tu entre as mulhcres, e bendito o fruto do
teu ventre! De onde me vem que cheguc a mim a mae de
meu Senhor? Porque, assim que soou em meus ouvidos a voz
de tua saudagao, a crianga saltou dc alegria em meu seio.
Bem-aventurada a que leve fe no cumprimento do que lhe fora
dito da parte do Senhor.

3 de julho — S. Jeronimo, conf.
Epistola, Rom. 7, 14-25
Irmaos:
Porque sabemos que a l.ci 6 cspiritual, mas eu sou carnal,
vendido como cscravo ao pecado. Pois nao sei o que fago,
porquanto nao fago aquilo que quero, mas sim aquilo que
aborrego.
Se, pois, fago o que nao quero, reconhego que a Lei e
boa. Mas entao ja nao sou eu quem age, e o pecado, que
mora em mim. Pois eu sei que nao ha em mim, isto e, em
rninha carne, coisa boa. Porque o querer o bem esta em mim,
mas nao esta o faze-lo. Com efeito, nao fago o bem que
quero, e sini o mal que nao quero. Mas, se fago o que nao
quero, ja nao sou eu quem o faz, senao o pecado que habita
em mim. Por conseguinte, tenho em mim esta Lei, que, que
rendo fazer o bem, e o mal o que se me apega. Porque me
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deleito na lei de Deus, segundo o homem interior; mas sinto
ontra lei em meus membros, a qual repugna a lei da minha
mente e me acorrenta a lei do pecado que esta em meus
meinbros. Infeliz de mim! Quem me livrard deste corpo de
morte? Grapas a Deus, por Jesus Cristo Nosso Senhor. . .
Agora, pois, o meu eu esta pela mente a servigo da Lei de
Deus, enquanto que. pela carne, serve ii lei do pecado.

Evangelho (ver 14 de janeiro)
4 de julho -— S. Andre, conf. e S. Teoddcio, marfir
Epistola (ver 7 de janeiro)
Evangelho (ver 29 de fevereiro)
5 de julho — S. Macario
Epistola, Gal. 5, 22-26
IrmSos:
Os frutos do Espfrito sao: caridade, alegria, paz, longanimidade, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidao, conti
nenda. Contra estes nao ha Lei. Os que sao de Cristo Jesus,
crucificaram a carne com as suas paixoes e concupiscencias.
Se vivemos do Espirito, andemos tambem segundo o Espirito.
Nao sejamos cobigosos da gloria va, provocando-nos e invejando-nos uns aos outros.

Evangelho, Lc. 9, 23-27
Naquele tempo:
Dizia file a todos:
Se alguem quiser vir apds mim,
negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar sua vida perde-la-a;
mas quem quiser perder sua vida por amor de mim salva-la-a.
Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo todo,
se se perder e se condenar?
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Porque quem se envergonhar de mint e de minhas palavras,
dele se envergonhara o Filho do homem quando vier em sua
gloria e na do Pai e dos santos anjos.
Em verdade vos digo: Alguns dos que aqui estao nao provarao a morte antes de verem o reino de Deus.

6 de julho — Sta. Maria Goretli e S. Sisuis, conf.
Epistola, Col. 1, 9-17
Irmaos:
Por isto, tambem nos, desde o dia em que rccebemos estas
noticias, nao cessamos de orar e de pedir por vos: para que
tenhais o pleno conhecimento da vontade [de Deus], com
toda sabedoria e inteligencia espiritual, e andeis de maneira
digna do Senhor, a todo seu agrado, dando frutos de toda
obra boa e crescendo no conhecimento de Deus, animados de
grande energia pelo poder da sua gloria, para toda a paciencia
e longanimidade.
Como alegria, deis gragas a Deus Pai, que vos tornou
capazes de participar da heranga dos santos no reino da luz.
Que nos livrou do poder das trevas e nos transportou ao reino
do Filho de seu amor, no qual temos a redengiio: a remissao
dos pecados.
file e a imagem do Deus invisivel,
Primogenito de toda criatura;
porque n'file foram criadas todas as coisas,
as do ceu e as da terra,
as visiveis e as invisiveis:
tronos, dominagoes, principados, potcstades;
tudo foi criado por file e para file,
file e antes de tudo, e tudo subsiste n’file.

Evangelho, Mt. 14, 23-36
Naquele tempo:
Tendo-a despedido, subiu a um monte afastado, para orar.
Chegada a noite, estava ali so. A barca ja se distanciara
niuitos estadios da terra e era agitada pelas ondas, pois o
vento lhe era contrario. Na quarta vigilia da noite file veio
a eles andando por sobre o mar. Vendo-o andar sobre o mar,
perturbaram-se e diziam: E um fantasma. E, com medo, co-

www.obrascatolicas.com

CALENDARIO L i TORGICO — 7 E 8 DE JULHO

217

megaram a gritar. Mas logO £Ie ihes falou, dizendo: Tende
confianga, sou eu; nao temafs. Tornando Pedro a palavra,
disse: Senhor, se es tu. manda-mt ir a ti sobre as aguas. £le
disse: Vem. Descendo da barca, Pedto andou sobre as aguas
e veio para Jesus. Mas. ao ver o vento forte, temeu e. comccando a afundar-se, gritou: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu-lhe a mao e segurou-o, dizendo-lhe: Homem de fe mesquinha por que duvidaste? E, subindo eles a barca, acalmou-se
o vento. Os que nela estavam prostraram-se diante d’£le, dizendo: Verdadeiramente, tu es Filho de Deus.
Terminada a travessia. vieram eles ii regiao de Gcnesare
e, rcconhecendo-os os homens daquele lugar, espalharam a noticia por toda a regiao, e apresentaram-lhe todos os enfermos,
e suplicavam-lhe os deixasse tocar sequer a oria de sua veste,
e todos os que a tocavam ficavam saos.

7 de julho — S. Tomas, conf.
Epistola iver 5 de janeiro)
Evangelho (ver 13 de abril)
8 de julho — S. Procopio, martir
Epistola (ver 25 de janeiro)
Evangelho, Lc. 20, 39-47
Naquele tempo:
Tornando entao a palavra alguns escribas, disseram: Mestre, disseste muito bem. E ja nao se atreviam a lhe proper
nenhuma questao.
Entao disse-lhes £le: Como dizem que o Cristo e 1'ilho de
David? Pois o proprio David diz no livro dos Salmos:
Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te a minha direita,
ate que eu ponha teus inimigos por cseabelo de teus pes.
Pois, se David lhe chama Senhor, como e seu filho? Ouvindo-o
todo o povo, £le disse a seus discipulos: Guardai-vos dos es
cribas, que gostam de andar vestidos de longas tunicas, e pro
curatu as saudacoes nas pragas, e os primeiros assentos nas
sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, ao passo que
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devoram as casas das viuvas e t'azem ostentagao de Jongs*,
oracoes. fistes tterao um julzifi'tnais severo.

9 de julho — S. Pancraeio, martir
Epistola 2, Tim. 2. 8-18
Innaos:
Iembra-te de que Jesus Cristo, da linhagem de David,
ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que
sofro estas cadeias como um malfeitor; mas a palavra de Deus
nao esta acorrentada. Por isso tudo suporto por amor dos
eleitos, para que estes alcancem a salvagao em Cristo Jesus,
com a gloria eterna.
Verdadeira e a paiavra:
“Pois, se padecermos com file, tambern com file viveremos.
Se com file sofrermos, com file reinaremos.
Se o negarmos, file tambern nos negara.
Se Ihe formos infieis, file permanecera fiel,
pois nao pode negar-se a si mesmo” .
Isto has de ensinar, protestando perante Deus nao te
ocupares com discussoes vas, que para nada servem, a nao
ser para a perdigao dos ouvintes. Esforga-te por te apresentares perante Deus, provado como obreiro que nao tem de
que se cnvergonhar, o qual distribui corretamente a palavra
da verdade. Evita as profanas e vas tagarelices.
Mais e mais eles avancam para a impiedade, e a sua
paiavra se alastra como gangrena. Deles sao Elimeneu e Fileto,
que, extraviando-se da verdade, dizem que a ressurreifao ja
se realizou, pervertendo com isto a fe de alguns.

Evangelho (ver 25 de fev.)
10 de julho — Sta. Pelagia e filhos, martires
Epistola, Hebr. 12, 1-9
Irmaos:
Ora bem, tamb6m nos, envolvidos que somos de uma
tal nuvem de testemunhas, lancemos fora todo embarago e o
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pecado que nos assedia, c com paciente perseveranda corramos ao combate que nos cabe, de olhos fitos no autor e consumador da f6, Jesus; o qual, em vista do gozo que se lhe ofcrecia, suportou a cruz, seni fazer caso da ignominia, e esta
sentado a direita do trono de Dens. Sim, contemplai aquele
que da parte dos pecadores tao grande contradigao suportou
contra a sua pessoa para nao cairdes em cansago e desfalecerdes cm desanimo. Ainda nao resististes ate o sangue na vossa
luta contra o pecado.
Estais esquecidos da exortacao que a vos, como a filhos,
se dirige:
“Meu filho, nao menosprezes a corregao do Senhor,
e nao desfalegas quando repreendido por file;
Pois a quem ama o Senhor file o castiga,
Agoita file todo aquele a quern recebc como filho” .
£ para a corregao que suportais provagoes. Deus convosco se porta como para com seus filhos. Pois qual o filho
a quem o pai nao corrija? Se, porem, fosseis educados sem
corregao — de que todos tem a sua parte — vos serieis bastardos e nao filhos legitimos. Ainda mais: nos respeitavamos
os nossos pais segundo a carne que tivemos para nos corrigir;
quanto mais nao nos devemos submeter ao Pai dos espiritos,
para alcangarmos a vida?

Evangelho, Lc. 12, 6-10
hi aquele tempo,
Disse Jesus:
Nao sc vendem cinco pardais por dois asses?
E, todavia, nem um deles e esquecido perante Deus.
At6 mesmo os cabelos de vossa cabega estao todos contados.
Nao temais, vos valeis mais do que muitos pardais.
Digo-vos: Quem me confessar diante dos homens,
o Filho do homem confessa-lo-a diante dos anjos de Deus.
O que me negar diante dos homens,
sera negado ante os anjos de Deus .
A quem disser uma palavra contra o Filho do homem, isso
lhe sera perdoado;
mas, ao que blasfemar contra o Espirito Santo, nao lhe sera
perdoado.
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11 de julho — Sta. Epifania
Epistola 2, Tes. 1, 6-12
Irmiios:
Pois e justo aos olhos de Deus retribuir com tribulagao
aos que vos atribulam, e a vos, atribulados, retribuir com
descanso juntamente conosco, na manifestacao do Senhor Jesus,
de la do ceu, com as suas milicias angelicas “em chamas de
fogo”, “tornando vinganga sobre os que desconhecem a Deus”
e nao obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus, fisses
sofrerao a pena da eterna perdigao, “longe da face do Senhor
e da gloria do seu poder”, quando £le vier “para ser glorificado em seus santos”, e “admirado” “naquele dia” em todos
vos que crestes, por terdes recebido o nosso testemunho.
Para isso, sem cessar rogamos por vos, para que nosso
Deus vos faga dignos da sua vocagao, e com poder cumpra
toda a sua vontade para o bem e a obia de vossa fe, e “o
nome de Nosso Senhor Jesus seja glorificado” em vos e vos
n’£le, segundo a graga de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.

Evangelho (ver 15 de fev.)
12 de julho — Santas Rufina, Segunda e Suzana,
martires
Epistola (ver 26 de janeiro)
Evangelho, Mt. 15, 1-13
Naquele tempo:
Entao aproximaram-se de Jesus fariseus e escribas vindos
dc Jerusalem, dizendo: Por que transgridem teus discipulos a
tradigao dos anciaos, pois nao lavam as maos quando comem?
£le respondeu e lhes disse: Por que transgredis vos o preceito
de Deus pelas vossas tradigoes? Pois Deus disse: Honra teu
pai e tua mae, e: quem maldisser seu pai ou sua mae seja morto.
Porem vos dizeis: Se alguem disser a seu pai ou a sua mae:
“Seja oferta tudo quanto de mim puder aproveitar-te”, esse
nao tera [obrigagao] de honrar seu pai; e anulastes a palavra
de Deus por vossa tradigao. Hipocritas! Bem profetizou de
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vos Isaias quando disse: “£ste povo me honra coni os labios,
mas o coragao esta longe de mim; em vao rendem-me culto,
ensinando doulrinas que sao preceitos humanos” .
E, chamando a si a multidao, disse-lhe: Ouvi e entendei:
Nao e o que entra pela boca que torna impuro o homem;
mas o que sai da boca, isso e que torna o homem impuro.
Entao aproximaram-se d’file os discipulos e lhe disseram:
Sabes que, ao ouvirem a palavra, os fariseus se escandalizaram? file respondeu-lhes e disse: Toda planta que meu Pai
celestial nao plantou sera arrancada.

13 de julho — S. Inocencio, conf.
Epistola. Hebr. 5. 4-13
Irmaos:
E ninguem torna para si esta honra, senao aquele que e
chamado por Deus, como Aarao.
E assim Cristo a si mesmo nao se exaltou, fazendo-se
Pontifice, mas aquele que lhe disse:
‘‘Meu filho es tu,
eu hoje te gerei” .
Como diz ainda alhures:
'‘Tu es sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec” .
Havendo oferecido nos dias de sua vida mortal orajfSes
e suplicas com grande clamor e lagriroas Aquele que o podia
salvar da morte, file foi atendido por causa do seu reverencial temor. E, embora fosse Filho, pelos seus padecimentos
aprendeu a obediencia, e, por ser consumado, veio a ser, para
todos os que lhe obedecem, causa de salvacao eterna, declarado por Deus Pontifice segundo a ordem de Melquisedec.
Sobre isso muito ternos a dizer, entretanto dificil de explicar, porque ficastes embotados para ouvir. Pois vos, que
depois de tanto tempo ja devieis ser mestres, necessitais de
que alguem de novo vos ensine os primeiros rudimentos dos
oraculos divinos, e, vos tornastes tais que tendes necessidade
de leite em vez de manjar solido. Pois todo aquele que se
alimenta de leite nao e capaz de entender um discurso correto,
porque ainda e crianca
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Evangelho, Mt. 7, 21-27
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Nem todo aquelc que diz: Setihor, Senhor!
entrant no reino dos ceus,
mas sim aquelc que faz a vontade de meu Pai,
que esta nos ceus.
Muitos me dirao naquele dia: Senhor, Senhor!
nao profctizamos nos em ten nome,
e em teu nome nao expulsamos os demonios,
e em teu nome nao fizemos muitos ntilagres?
Entao lhes direi: Nunca vos conheci;
apartai-vos de mim, obreiros da iniqiiidade.
Aquele, pois, que escuta as minhas palavras
c as poe em pratica,
sera como o varao prudenle,
que edificou sna casa na rocha.
caiu a chuva
vieram as torrentes,
sopraram os ventos,
e deram sobre a casa,
porem esta nao desabou,
porque estava fundada na rocha.
Mas aquele que escuta estas minhas palavras e nao as poe
em prdtica,
sera semelhante ao tolo,
que edificou sua casa na areia.
Caiu a chuva,
vieram as torrentes,
sopraram os ventos,
e deram sobre a casa,
e eia desabou,
e seu desabamento foi grande.

14 de julho — S. Boa ventura, conf.
Epistola (ver 2 de janeiro)
Evangelho (ver 14 de janeiro)
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15 de julho — Julieta e Ciriaco, martires
Epistola, Efes. 6, 17-24
Irmaos:
Toraai o elmo da salvagao c a «spada do espiriio, que e
a palavra de Deus, coni toda oragao e supliea, orando em
todo tempo com fervor, e sempre em continuas preces por
iodos os santos.
Orai tamb&n por mim, para que, quando eu falar, sejamrne dadas palavras com que de a conheecr com desassombro
o materio do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado para anuncla-lo destemidamente e falar dele como convem.
E, para que saibais o que a mim se refere, e o que eu
fago, dar-vo-lo-ii a saber Tiquico, irmao amado e fiel minis
tro no Senhor, que eu vos envio para terdes not ici as nossas
e para file consolar-vos os coragoes.
Paz aos irmaos e caridade coni fe da parte de Deus Pai
e do Senhor Jesus Cristo. A graca seja com todos os que
amam Nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida incorruptivel.

Evangellio (ver 6 de junho)
16 de julho — Nossa Senhora do Carmo
Epistola, Hebr.

7,

1-7 (ver 15 de maio)

Evangelho, Lc. 8, 16-21
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Ninguem, depois de acender urna lampada, a cobre com
uma vasilha nem a poe debaixo da cama, porem coloca-a
no candelabro, para que os que entrem vejam a luz. Pois
nao ha nada oculto que nao venha a descobrir-se, nem segredo que nao chegue a conhecer-se e vir a luz. Reparai,
pois, na maneira de ouvir, porque ao que tem, se lhe dara,
e, ao que nao tem, ate mesmo o que parece ter, ser-Ihe-a
tirado.
Veio ter com file sua mae com seus irmaos, e nao conseguiram aproximar-se d’£le por causa da multidao. E foi-lhe
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comunicado: Tua mae e teus irmaos estao ai fora e desejam
ver-te. file, porem, respondeu e lhes disse: Minha mae e meus
irmaos sao os que ouvem a palavra de Deus e a p5em em
pratica.

17 de julho — Sta Marina, virgem
Epistola (ver 29 de janeirol
Evangelho (ver 26 de janeiro,)
18 de julho — S. Camilo, conf. e Sta. Sinforosa,
martir
Epistola 2, Tim. 1, 6-13
Irmaos:
Por isso te lembro que fagas arder sempre de novo a
[chama da] graga de Deus que esta em ti pela imposigao de
minhas maos. Pois Deus nao nos deu espirito de covardia,
porem de fortaleza, de amor e de disciplina. Jamais te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, e de mim seu
prisioneiro, antes suporta comigo os sofrimentos pela causa
do Evangelho, no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com vocagao Santa, nao em virtude das nossas obras, mas
em virtude do seu designio e da graga.
Esta nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada no presente pela aparigao de nosso Sal
vador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e tirou para a luz
a vida e a incorrupgao por meio do Evangelho, do qual fui
feito arauto, apostolo e doutor.
Por esta causa sofro tambem a presente provagao, mas
nao me envergonho, porque sei em quem confiei, e estou seguro de que file tem o poder de guardar o meu deposito
para aquele dia. Retem a forma de sas palavras que de mim
ouviste, inspiradas na fe e na caridade em Cristo Jesus.

Evangelho (ver 26 de junho)
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19 de julho — Sta. Margarida, virg. e martir
Epistola (ver 5 de fev.)
Evangelho (ver 3 de Janeiro)
20 de julho — Santo Elias, profeta
Epistola, Rom. 11, 1-8
Irmaos:
Segundo isto, pergunto eu: Sera que Deus rejeitou o seu
povo? De modo nenhum. Pois tambem eu sou israelita, da
linhagem de Aarao, da tribo de Benjamim. Deus nao rejeitou
seu povo, a quem de antemao conheceu. Oli sera que nao
sabeis o que na historia de Elias diz a Escritura, como ele
perante Deus acusa Israel: “Senhor, eles mataram os teus
profetas, arrasaram os teus altares, fiquei eu so, e eles ainda
atentam contra a minha vida” . Mas o que e que lhes responde
o oraculo divino? “Reservei-me sete mil varoes que nao dobraram o joelho diante de Baal” . Pois assim tambem no presente tempo ficou um resto, segundo a eleicao da graga. Mas,
se e por graca ja nao e pelas obras pois entiio a graca nao
seria a graga. Que pois? Que Israel nao obteve o que procurava, mas conseguiram-no os eleitos. Quanto aos demais,
obcecaram-se, segundo esta escrito: “Deus lhes deu um espirito de aturdimento, olhos para nao verem e ouvidos para nao
ouvirem, ate o dia de hoje” .

Evangelho, Lc. 4, 22-30 (ver 14 de junho)
21 de julho — S. Sinaao Salos e S. Joao, conf.
Epistola 1, Tim. 6, 6-12
Irmaos:
fi sim grande fonte de lucro a piedade acompanhada de
sobriedade. Nada trouxemos ao mundo, e dele nada podemos
levar. Se possuirmos o necessario para nos alimentar e para
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nos cobrir, estejamos com isso contentes. Os que querem
enriquecer-se caem em tentagao e em la?o e em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdi?ao e na ruina, porque a raiz de todos os males e a cobija
de dinheiro, e muitos, por se deixarem levar por eia, se extraviaram na fe. e a si mesmos se atormentam com muitas
dores.
Porem tu, homem de Deus, foge destas coisas, e segue
a justica, a piedade, a fe, a caridade, a paciencia, a mansidao. Peleja o bom combate da fe, apodera-te da vida eterna,
para a qual foste chamado, e da qual fizeste solene profissao
diante de muitas testemunhas.

Evangelho, Mt. 8, 14-22

Naquele tempo:
Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que
jazia no leito com febre. Tomou-lhe a mao, e a febre deixou-a,
e eia, levantando-se, pos-se a servi-los.
Caida a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E
file expulsou os espiritos pela palavra e curou a todos que
sofriam de algum mal, para se cumprir o que foi anunciado
pelo profeta Isaias:
“file tirou as nossas enfermidades
e as nossas doengas file as levou” .
Vendo, porem, Jesus grandes multidoes em redor de si,
mandou passar para alem do mar. Nisto aproximou-se uni
escriba e lhe disse: Mestre, seguir-te-ei aonde quer que tu fores.
E respondeu-lhe Jesus: As raposas tem tocas e as aves do ceu,
ninhos; mas o Filho do Homem nao tem aonde reclinar a
cabe?a.
E outro de seus discipulos lhe disse: Senhor, deixa-me
primeiro ir enterrar meu pai. Jesus, porem, lhe respondeu:
Segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos.
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22 de julho — S. Nuhra, martir
Epistola (ver 21 de abril)
Evangelho, Mt. 11, 1-6
Naquele tempo:
E aconteceu que, ao terminar Jesus suas instrugoes aos
doze discipulos, partiu dali para ensinar e pregar nas suas cidades.
Havendo Joao ouvido, no cdrcere, as obras de Cristo,
enviou-lhe sens discipulos para lhe dizerem: Es tu o que vem,
ou devemos esperar outro? E respondendo Jesus, lhes disse:
Ide anunciar a Joao o que ouvis e vedes:
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam linipos,
os surdos ouvem. os mortos ressuscitant e os pobres sao evangelizados.
E bem-aventurado aquele que se nuo escandalizar de mim.

23 de julho — Ss. Apolinario e Focas, martires
Epistola 1, Cor. 2, 1-9
Irmaos:
E eu, nao pude falar-vos como a espirituais, mas como
a carnais, como a criangas em Cristo. Dei-vos a beber leite,
nao vos dei comida solida, porque nao podieis. E nem mesmo
agora podeis. Porque ainda sois carnais. Se, pois, entre vos
ha invejas e discordias, nao prova isso que sois carnais e
viveis urna vida puramente humana? Quando um diz: Eu sou
de Paulo, e outro: Eu de Apolo, nao procedeis apenas como
homens?
Porquanto, que e Apolo, que e Paulo? Ministros pelos
quais recebestes a fe, e eles o sao a medida do que Deus
deu a cada um.
Eu plantei, Apolo regou; mas quem deu o crescimento foi
Deus. Nem o que planta e alguma coisa, nem o que rega,
mas sim Deus, que da o crescimento. O que planta e o que
rega sao iguais, cada um recebera a sua recompensa conforme
o seu trabalho. Porem nos outros somos meros cooperadores
de Deus, e vos sois lavoura de Deus, edificajao de Deus.
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Evangelho, Lc. 22, 24-30
Naquele tempo:
Originou-se ainda entre eles uma contenda sobre qual
deles devia ser tido por maior, file lhes disse: Os reis das nagoes imperam sdbre elas, e os que exercem a autoridade sobre
as mesmas sao chamados benfeitores; porem nao assim vos,
senao que o maior entre vos sera como o menor, e o que
manda como o que serve. Porquc quem e maior, o que esta
sentado a mesa ou o que serve? Nao e o que esta sentado?
Pois eu estou no meio de vos como quem serve. V6s sois
os que permanecestes comigo em minhas provagoes, e eu disponho do reino em favor de vos como meu Pai dispos dele
em meu favor, para que comais c bebais i minha mesa em
meu reino, e vos senteis em tronos como jiuzes das doze tribos
de Israel.

24 de julho — Sta. Cristina, martir
Epistola (ver 25 de junho)
Evangelho (ver 30 de janeiro)
25 de julho — Sant’Ana, Mae de N. Senhora
Epistola, Fil. 4, 4-10
Irmaos:
Alegrai-vos sempre no Senbor, e torno a dize-lo: alegraivos. A vossa docura se mostre a todos os homens: O Senhor
esta perto. NSo vos inquieteis, por coisa alguma, antes manifestai em tudo as vossas necessidades diante de Deus em
oragao e suplica, acompanhada de agao de gragas. E a paz
de Deus, que sobrepuja todo o entendimento, guardara vossos coragoes e vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmaos, a tudo quanto ha de verdadeiro,
de nobre, de justo, de puro, de amavel, de louvavel, a tudo
que seja virtude ou digno de louvor: a isso estai atentos. E
praticai o que tendes aprendido e recebido, e tendes ouvido e
visto em mim, e o Deus da paz sera convosco.
Grande foi a minha alegria no Senhor, porque afinal vi
reflorescer vosso afeto por mim. Em verdade ele estava sem
pre vivo, mas faltava oportunidade de manifesta-lo.

Evangelho (ver 27 de janeiro)
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26 de julho — Sta Brlgida, rainha
Epistola (ver 4 de maio)
Evangelho, Lc. 18, 1-8
Naquele tempo:
Disse-lhes £le urna parabola para mostrar que 6 preciso
orar em todo tempo e nao desfalecer, dizendo: Havia numa
cidade am juiz que nao temia a Deus nem respeitava os bo
rriens. Havia igualmente naquela cidade uma viuva que veio
a ele, dizendo: Faze-me justiga contra meu adversario. Por
muito tempo ele nao quis; mas, depois, disse de si para si:
Embora, na verdade, eu nao tenha temor dc Deus nem respeito aos homens, mas, porque esta viuva me esta amofinando,
far-lhe-ei justiga, para que eia nao acabe por esbofetear-me.
Disse o Senhor: Ouvi o que diz esse juiz iniquo. E Deus nao
fara justiga aos seus eleitos que clamam a Ele dia e noite,
mesmo quando os fizer esperar? Digo-vos que lhes fara jus
tiga prontamente. Mas, quando vier o Filho do homem, encontrara fe na terra?

27 de julho — S. Pantaleao, m artir
Epistola 2, Cor. 4, 7-15
Irmaos:
Por6m trazemos este tesouro em vasos de barro, para
que a superabundantia de forga seja atribuida a Deus, e nao
parega ser nossa. De mil maneiras somos atribulados, mas
nao nos abatemos; em perplexidades, nao nos desconcertamos;
perseguidos, mas nao abandonados; abatidos ao chao, nao nos
aniquilamos, trazendo sempre no corpo a morte de Jesus, para
que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Enquanto
vivemos, estamos sempre entregues a morte por amor de
Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste tambem em
nossa carne mortal. De maneira que em nos opera a morte;
em v6s, a vida.

www.obrascatolicas.com

230

CALENDARIO LITORGICO — 28, 29 E 30 DE JULHO

Mas, tendo o mesmo espirito de fe, segundo o que esta
escrito: “Cri, por isso falei”; tambem nos eremos, e por isto
falamos; sabendo que quem ressuscitou o Senhor Jesus tam
bem com Jesus nos ressuscitara, e nos fara estar convosco.
Porque todas as coisas succdem por vos, para que a graga
difundida em muitos aumente a agao de gragas para gloria de
Deus.

Evangelho (ver 23 de fev.)
28 de julho — S. Antusa e Sexto Concilio
Epistola, Tit. 1, 10-16 (ver 18 de julho)
Evangelho (ver 23 de junho ou 31 de jan.)
29 de julho — Sta Marta, virg.
Epistola (ver 26 de janeiro)
Evangelho, Lc. 10, 38-42
Naquele tempo:
Indo eles de caminho, Ele entrou nurna aldeia. Urna
mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Tinha eia
uma irma chamada Maria, a qual, sentada aos pes do Senhor,
escutava-lhe a palavra. Marta andava azafamada pelo muito
serviqo, e, aproximando-se, disse: Senhor, nao te importa que
minha irma me deixe sozinha no servigo? Dize-lhe, pois, que
me ajude. Respondeu o Senhor e lhe disse: Marta, Marta, tu
te inquietas e te perturbas por muitas coisas, entretanto [pouco
ou mesmo] uma so coisa e necessaria. Maria escolheu a parte
melhor, que lhe nao sera tirada.

30 de julho — Ss. Abdon e Sennen, martires
Epistola 2, Cor. 6, 3-11
Irmaos:
De nossa parte em nada damos motivo qualquer de escandalo, para que nao seja ludibriado o nosso ministerio,
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mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus,
em muita patienda, em tribulagSes, em necessidades, em an
gustias, em agoites, era prisoes, em tumultos, era fadigas, em
insonias, em jejuns,
em santidade, em compreensao, em longanimidade, em
bondade, no Espirito Santo, em caridade sincera, em palavras
de veracidade,
no poder de Deus, em armas de justiga ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em ma ou boa fama;
considerados sedutores, sendo verazes; como desconhecidos,
sendo bem conhecidos; como moribundos, embora vivamos;
como castigados, mas nao mortos; como aflitos, porem sempre
alegres; como pobres, mas enriquecendo muitos; como quern
nada tern, mas possuindo tudo.
Abriu-se para vos a nossa boca, 6 corintios, dilatou-se
o nosso coragao.

Evnngelho, Mt. 5, 1-12
Naquele tempo:
Vendo file a multidao, subiu ao monte, e quando se sentou, aproximaram-se d’file os discipulos; e, abrindo a boca,
file os ensinava, dizendo:
Bem-aventurados os pobres em espirito,
porque deles e o reino dos ceus.
Bem-aventurados os que choram,
porque serao consolados.
Bem-aventurados os mansos,
porque possuirao a terra.
Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiga,
porque serao saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcangarao misericordia.
Bem-aventurados os limpos de coragao,
porque verao a Deus.
Bem-aventurados os que trazem a paz,
porque serao chamados filhos deDeus .
Bem-aventurados os que padecem perseguigao pela justiga,
porque deles & o reino dos ceus.
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Bcm-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem,
e com mentira disserem contra vos todo genero de mal
por minha causa.
Alegrai-vos e rcgozijai-vos, porque grande sera vossa recompensa
pois assim foram perseguidos os profetas que houve antes
de vos.

31 de julho — Os 350 Monges de Sao Maron, e S.
Inacio dc Loiola, conf.
Epistola, Hebr. 16, 17-20 (ver 24 de maio)
Evangelho, Lc. 11, 49-54 (ver 3 de jan.)

Os 350 Martires Maronitas

www.obrascatolicas.com

CALENDARIO LITORGICO — 1 E 2 DE AGOSTO

233

Mes de Agosto
1 de agosto — Sta. Chmuni e filhos, e S. Lazaro.
m artires
Epistola 1. Cor. 10, 23-33
Irmaos:
“Tudo e licito”, mas nem ludo aproveita; “tudo 6 licito”,
mas nem tudo cdifica. Ninguem procure o seu proveito, mas
sim o dos outros.
Tudo quanto se vende no mercado, comei-o sem indagar
a sua origem por motivos de conscienda, porque do Senhor
e a terra e tudo quanto a enche. Se algum dos infieis vos
convida e ides, cornei de tudo o que vos servirem, sem nada
perguntardes por motivos de conscienda. Mas, se alguem vos
disser: Isto e imolado, nuo o comais por causa daquele que
o indicou e pela consciencia. Nao digo pela tua. mas pela do
outro. Por que liavia de expor a minha liberdade ao julgamento da consciencia alheia? Se eu com agradecimento parti
cipo, por que hei de ser repreendido por aquilo mesmo de
que dou gragas?
Quer Comais, uuer bebais, quer fagais qualquer ouira
coisa, fazei tudo para gloria de Deus. Nao sejais objeto de
escandalo nem para judeus. nem para gregos, nem para a
Igreja de Deus,
como cu quero agradar a lodos em tudo, nao procurando
a minha convenienda, porem a de todos, para que se salvem.

Evangelho, Mt. 16, 24-28 (,ver 27 de maio)
2 de agosto — S. Afonso Maria de Ligorio, conf.
— Invengao de S. Estevao, proto-martir
Epistola 1, Cor. 4, 3-14
Irmaos:
Quanto a mim, mui pouco se me da de ser julgado
por vos ou por qualquer tribunal humano, pots nem a mim
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mcsnio me julgo. Certo que de nada me argui a conscienda,
mas nem por isso me creio justificado; quem me julga e o
Senhor. Tambdn vos, pois, nao julgueis antes do tempo, enquanto nao vier o Senhor, que iluminara os esconderijos das
trevas e tornara manifestos os propositos dos coragoes, e entao cada um tera o louvor de Deus.
Isto, irmaos, dito por via de exemplo de mim e de Apolo,
eu o aplico a v6s, para que de nos aprendais o que e “nao
ir alem do que esta escrito”, e que ninguem se ensoberbega
em favor de um e em prejuizo de outro. Porque, quem e
que te da distingao? Que tens que nao hajas recebido? E, se
o recebeste, de que te glorias, como se o nao houveras rece
bido? Ja estais fartos? Ja estais ricos? Sem nos conseguistes
reinar? Oxala o houvesseis conseguido para que tambem nos
reinassemos convosco.
Porque, segundo penso, a nos os apostolos Deus nos designou o ultimo lugar, como condenados a morte, pois viemos
a ser espetaculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Nos, loucos por amor de Cristo; vos, sabios em Cristo;
nos, fracos; vos, fortes; vos, ilustres; nos, vis. Ate o presente
passamos forne, sede e nudez; somos esbofeteados e andamos
sem abrigo, e penamos trabalhando com nossas maos; afrontados, bendizemos, e perseguidos, suportamo-lo; difamados,
consolamos; tornamo-nos ate agora como detrito do mundo,
como escoria de todos.
Nao escrevo isto para vos confundir, mas para vos admoestar, como filhos meus carissimos.

Evangelho, Mt. 23, 29-24 e 24, 1-2
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Ai de vos, escribas e fariseus, hipocritas, que edificais
sepulcros aos profetas e adornais os monumentos dos justos,
e dizeis: Se nos tivessemos vivido em tempos de nossos pais,
nao teriamos sido cumplices deles no sangue dos profetas.
Com isto ja vos dais por filhos dos que mataram os profetas.
Enchei, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raga de
viboras, como escapareis ao juizo da geena? Por isto vos envio
profetas, sabios e escribas. Deles matareis e crucificareis a
uns, a outros agoitareis em vossas sinagogas e os perseguireis
de cidade em cidade, para que caia sobre vos todo o sangu»
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inocente derramado sobre a terra, desde o sangue do justo
Abel ate o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem
matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo: tudo
isto vira sobre esta geragao.
Jerusalem, Jerusalem, que matas os profetas e apedrejas
os que te sao enviados! Quantas vezes eu quis reunir teus fiIhos, como a galinha reune seus pintinhos debaixo das asas,
e nao quiseste! Vossa casa ficara deserta. Pois em verdade
vos declaro: Nao mais me vereis ate que digais: Bendito o
que vem em nome do Senhor.

3 de agosto — S. David, profeta — Sta. Lidia
Epistola, Hebr. 4, 3-14
Irmaos:
Nos, pois, so entraremos no repouso quando crermos segundo a palavra: “Como jurou em sua colera: Nao entrarao
no meu repouso” . [file diz isso], apesar de estarem acabadas
as obras desde a criagao do mundo. Por que em certa passagem file assim fala do setimo dia: “E no setimo dia, Deus
descansou de todas as suas obras” . E neste diz de novo, “Nao
entrarao no meu repouso” . Ora, como persiste que alguns hao
de entrar no repouso, e, nao havendo entrado os primeiramente convidados por causa da sua incredulidade, de novo file
marca um dia, “hoje”, declarando por David, depois de tanto
tempo, o acima dito: “Se hoje ouvirdes a sua voz, nao enduregais os vossos coragoes” .
Pois, se Josue os houvesse introduzido no repouso, nao
falaria [David] de outro dia, depois do ja dito. Portanto resta
outro descanso de sabado para o povo de Deus. E aquele
que entrou no descanso, tambem descansa das suas obras,
como Deus descansou das suas.
Esforcemo-nos, pois, por entrar neste descanso, a fim de
que ninguem caia neste mesmo exemplo de desobediencia.
Porque a palavra de Deus e viva, eficaz e mais cortante do
que uma espada de dois gumes, e penetra ate a divisao da
alma e do espirito, ate as junturas e a medula, e e capaz de
julgar os pensamentos e as intengoes do coragao. E nao ha
coisa criada que seja oculta na sua presenga, antes todas sao
nuas e manifestas aos olhos d’Aquelc a quem havemos de dar
conta.
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Pendo, pois, um grande Pontifice que penetrou nos ceus,
Jesus, o Filho de Deus, mantenhamo-nos firmes na confissao.

Evangelho, Mc. 12, 35-40
Naquele tempo:
Tornando Jesus a palavra, dizia, ensinando no templo:
Como dizem os escribas que o Messias e filho de David?
O proprio David, inspirado pelo Espirito Santo, disse: Disse
o Senhor a meu Senhor: Senta-te a minha direita, ate que eu
ponha teus inimigos debaixo de teus pes. O prdprio David
chama-lhe Senhor. De onde vem, pois, que file seja seu filho?
E a grande multidao escutava-o com agrado.
No seu ensinamento, file dizia: Guardai-vos dos escribas,
que gostam de passear com tunicas ro§agantes, de ser saudados
nas prafas, e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas
e os primeiros lugares nos banquetes, ao passo que devoram
as casas das viuvas e simulam longas oragoes. fistes terao um
iuizo muito severo.

4 de agosto — Sao Domingos, confessor
Epistola 1, Tim. 2, 1-11
IrmSos:
Antes de tudo rogo-te que se fa<jam peti^oes, oragoes, suplicas e a?oes dc gratas por todos os homens, pelos reis e por
todos os constituidos em dignidade, a fim de que gozemos de
vida sossegada e tranquila com toda piedade e honestidadc.
Isto e bom e agradavcl perante Deus nosso Salvador, o qual
quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque um e Deus, um tambcm o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que
se entregou para redengao de todos; testemunho dado a seu
tempo, para cuja promulgagao fui arauto e apostolo — digo
a verdade em Cristo, nao minto, — doutor dos gentios, na
fe e na verdade.
Assim, pois, quero que os homens orem em todo lugar,
levantando as maos puras, sem ira nem discussoes.
Do mesmo modo as mulheres, em abito honesto, com
recato e modestia se ataviem, sem frisado de cabelos, nem
ouro nem perolas, nem vestidos de luxo, porem eom obras
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boas, como convem a mulheres que fnzem profissao de piedadc. A mulher aprenda em silencio, com plena submissao.

Evangelho, Lc. 12, 35-44 (ver 2 de jan.)
5 de agosto — S. Cristofano, martir
Epistola, Rom. 15, 1-9
Irmaos:
Nos os fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos,
e nao so olhar para o nosso interesse. Cuide cada um de
comprazer ao proximo, para seu bem, para sua edificaciio,
pois Cristo nao procurou o que I he agradava, segundo esta
cscrito: “S6bre mim cairam os ultrajes dos que me ultrajavam” . Pois tudo quanto esta escrito, para nosso ensino foi
cscrito, a fim de que pela paciencia e peia consolagiio das
Escrituras estejamos firmes na esperanca. Que o Deus da paciencia e da consolacao vos de harmonia de sentimentos em
Cristo Jesus, para que unanimes, a uma so voz, glorifiquemos
a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que, acolheivos mutuamente, conforme Cristo nos acolheu a nos, para
gloria de Deus.
Digo-vos que Cristo foi ministro da circuncisao pela veracidade de Deus para cumprir as promessas feitas aos pais,
ao passo que os gentios glorificam a Deus pela sua miseri
cordia, segundo esta escrito:
“Por isto te louvarei entre as gentes
e salmodiarei ao teu nome” .

Evangelho, Mt. 24, 3-14 (ver 15 de fev.»
6 de agosto — Transfiguracao do Senhor
Epistola 2, Cor. 3, 7-17
Irmaos:
1’ois, se o ministerio de morte, gravado com letras sobre
pedras, foi tao glorioso que os filhos de Israel nao puderam
olhar a face de Moises por causa do resplendor de sua face,
que era transitorio, como nao sera de maior gloria o minis
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terio do espirito?! Se o ministerio de condenagao foi glorioso,
quanto mais o ultrapassara em gloria o ministerio da justiga.
E, em verdade o que foi glorioso de modo parcial deixa de o
ser, comparado com esta outra gloria eminente. Porque, se o
transitorio foi glorioso, quanto mais nao o sera o que permanece?
Tendo, pois, tal esperanga, procedemos com plena franqueza, e nao como Moises, que punha um veu sobre a sua
face para que os filhos de Israel nao vissem o fim da gloria
que se desvanecia. Porcnt os seus entendimentos estavam endurecidos. Ate o dia de hoje o mesmo veu continua sobre a
leitura do antigo testamento, sem perceberem que por Cristo
ele estd abolido. Ate hoje, sempre que eles leem Moises, o
veu persiste estendido sobre seus coragoes; mas, cada vez
que alguem se converte ao Senhor, e tirado o veu.
O Senhor e Espirito, e. onde esta o Espirito do Senhor,
ha liberdade.

Evangelho, Mc. 9, 2-8
Naquele tempo:
Passados seis dias, Jesus tomou Pedro, Tiago e Joao, e
conduziu-os sos a um monte alto e afastado, e transfigurou-se
diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, muito
alvas, como nao as pode alvejar lavandeiro na terra. E apareceram-lhes Elias e Moises, que falavam com Jesus. Tornan
do Pedro a palavra, disse a Jesus: Rabbi, bom e estarmos aqui!
Fagamos tres tendas, uma para ti, urna para Moises e outra
para Elias. Pois nao sabia o que dizia, porque estavam espantados. Formou-se uma nuvem que os cobriu com sua
sombra, e fez-se ouvir da nuvem uma voz: Este e meu Filho
amado, escutai-o. E de repente, olhando em redor, nao viram
ninguem com eles, senao Jesus so.

7 de agosto — S. Domiciano, conf.
Epistola 1, Tim. 1, 12-18
IrmSos:
Gragas rendo Aquele que me deu forgas, a Cristo Jesus,
Nosso Senhor, por me haver julgado fiel, ao confiar-me o
ministerio, a mim, que primeiramente fui blasfemo e perse-
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guidor e violento, mas fui recebido com misericordia porque
o fazia por ignorancia, na minha incredulidade; e a graca de
Nosso Senhor superabundou com a fe e a caridade em Cristo
Jesus. Fidedigna e merecedora de toda a aceitagao e a palavra: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o primeiro. Mas por isto consegui a mise
ricordia, para que em mim primeiramente Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, e eu servisse de exemplo aos
que haviam de crer n’£le para a vida eterna.
Ao Rei dos seculos, imortal, invisivel, unico Deus, a honra e a gloria pelos seculos dos seculos. Amem.

Evangelho, Mt. 6, 25-34
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Por isso vos digo:
Nao vos inquieteis por vossa vida sobre o que haveis de comer,
nem por vosso corpo sobre o que haveis de vestir.
NSo e a vida mais do que o alimento
e o corpo mais do que o vestido?
Olhai as aves do ceu; n5o semeiam,
nem ceifam, nem recolhem em celeiros,
e vosso Pai celeste as alimenta.
Nao valeis vos muito mais do que elas?
Quem de vos, com suas preocupagoes,
pode acrescentar a sua idade um covado sequer?
E com o vestido, por que vos preocupais?
Olhai os lirios do campo como crescem:
nao se fatigam nem fiam.
Digo-vos que nem Salomao, em toda a sua gloria,
se vestiu como um deles.
Pois, se a erva do campo, que hoje existe e amanha e langada
ao fogo, Deus assim a veste
muito mais nao fara £le convosco, homens de fe mesquinha?
Nao vos preocupeis, pois, dizendo:
Que havemos de comer, que havemos de beber,
com que nos havemos de vestir?
Por tudo isso se afligem os gentios;
porem vosso Pai celeste bem sabe que de tudo isso necessitais.
Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiga,
e tudo isso vos sera dado de acrescimo.
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Nao vos inquieteis, pois, pelo ilia de amanha;
porque o dia de amanha ja tera as suas proprias inquietaqoes;
a cada dia basta a sua pena.

8 de agosto — S. Sisto, papa c inartir, e Miron,
conf.
Epistola 1. Cor. 5, 9-18
frmaos:
Eu vos escrevi, em carta, que nao vos misturasseis com
os fornicarios. Nao, por certo, com os fornicarios deste mun
do, ou com os avarentos, ou com os ladroes, ou com os idolatras, porque para isso tcrieis de sair deste mundo. Mas eu
vos escrevi de nao vos misturar com nenhum que, trazendo
o nome de irmao, seja fornicario, ou avarento, ou iddlatra,
ou maldizente, ou dado a bebedeira, ou ladrao, com estes, nem
comer. Pois que tenho eu de julgar os de fora? Nao e os de
dentro que vos compete julgar? Deus julgara os de fora; vos
tirai o mau do meio de vos.

Evangelho, Me. 16, 15-20 (ver 2 de junhol
9 de agosto — S. Matias, apostolo, S. Joao-Ma.
Viannev, Cura d’Ars
Epistola

1,

Cor. 4, 9-17 (ver 30 de abril)

Evangelho, Mt. 11, 24-26 (ver 5 de jan.)
10 de agosto — S. Lourenco, inartir
Epistola 2, Cor. 9, 6-12
Irmaos:
Pois vos digo: Aquele que escasso semeia, escasso eolhe;
o que com largueza semeia, com largueza colhera. Cada um
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de segundo propos em seu coragao, n3o de ma vontade nem
constrangido, pois Deus ama ao que dii com alegria. E poderoso e Deus para vos cumular de todo o genero de bens,
a fim de que, tendo sempre e em tudo o bastante, ainda tenhais abundanda para toda boa obra, segundo esta escrito:
“Com largueza repartiu, deu aos pobres;
a sua justiga permanecera para sempre” .
O que da a semente ao que semeia e o pao para comer,
fornecera e multiplicara a vossa sementeira, e fara crescer os
frutos da vossa justiga.
E em tudo sereis enriquecidos para toda a liberalidade,
que por nossa mediagao produza agao de gragas a Deus. Pois
o ministerio deste santo servigo nao so remedeia escassez dos
santos, como tambem faz transbordar ndes urna copiosa agao
de gragas a Deus.

Evangelho, Jo. 12, 23-30 (ver 9 de fev.)
11 de agosto — S. Audio, patr., inartir
Epistola, Gal. 2, 6-11
Irmaos:
Dos homens mais notaveis — o que outrora fossem nao
me importa, pois Deus nao faz acepgao de pessoas — desses
notaveis nada a mim foi imposto; antes pelo contrario, quando
eles viram que me fora confiado o evangelho da incircuncisao,
como a Pedro o da circuncisao — pois aquele que operou em
Pedro para o apostolado da circuncisao, operou tambem em
mim para o dos gentios. — E como Tiago, Kefas e Joao,
que passam por ser as colunas, compreendessem a graga a
mim dada, deram-nos as maos, a mim e a Barnabe, em sinal
de perfeito acordo, para que nos nos dirigissemos aos gentios
e eles aos circuncisos. Sdmente nos pediram que nos lembrdssemos dos pobres, coisa que procurei fazer com muita solici
tude.
Mas quando Kefas foi a Antioquia, resisti-lhe em face,
porque ele se tornara repreensivel.
E v a n g e lh o , M c. 11, 24-26 (v e r 22 d e ju n h o)
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12 de agosto — S. Fontino e S. Anaquito, martires
Epistola, Hebr. 10, 32-39
Irmaos:
Recordai os dias passados, nos quais, depois de iluminados, suportastes lima grave luta de padecimentos; de uma par
te, fostes dados em espetaculo as afrontas e perseguiqoes pu
blicas; de outra, vos tornastes solidarios dos que assim eram
tratados. Pois tivestes compaixao dos presos, e recebestes com
alegria o esbulho dos vossos bens, conhecendo que tinheis uma
fortuna melhor e duradoura. Nao percais, pois, a vossa confianga, que tem uma grande recompensa. Porque tendes necessidade de paciente perseveranda, para que, cumprindo a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
“Porque ainda um pouco, bem pouco de tempo,
e o que chega vira e nao tardara.
Meu justo tera a vida pela fe,
se, porem, apostatar, a minha alma ja nao tera nele
seu agrado” .
Nos, porem, nao pertencemos aos desertores para a perdi?5o, mas somos homens de fe para ganharmos a vida.

Evangelho, Lc. 12, 1-5 (ver 26 de junho)
13 de agosto — Sta. Clara, virg., e Sta. Gertrudes
Epistola 2, Cor. 10, 12-17 e 11, 1-4 (ver 10 de fev.)
Evangelho, Mt. 25, 1-13 (ver 26 de jan.)
14 de agosto — S. Marcelo, martir e Mika, profeta
Epistola 2, Tes. 2, 1-10
Irmaos:
Pelo que respeita a parusia de Nosso Senhor Jesus Cristo,
e h nossa uniao com file, rogamo-vos, irmaos, que nao vos
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perturbeis levianamente. perdendo o bom-senso, e nao vos alarmeis nem por espirito, nem por discurso, nem por epistola,
como se fosse nossa, [os quais digam] que esta iminente o
dia do Senhor.
Que ninguem, de modo algum, vos engane. porque antes
ha de vir a apostasia e ha de manifestar-se o homem da iniqiiidade, o filho da perdi?ao, o adversario que “se levanta
contra tudo o que se diz Deus” ou culto religioso, ate “sentarse no templo de Deus” ostentando-se a si mesmo como se fora
Deus.
Nao vos lembrais de que, estando entre vos, eu ja vos
dizia isto? E agora sabeis o que e que o retem de se manifestar a seu tempo. Porque ja esta em agao o misterio de
iniqtiidade; so falta que aquele que o retem seja afastado.
Entao se manifestara o iniquo, a quem o Senhor Jesus “ma
tara com o halito de sua boca”, destruindo-o com a manifestagao da sua vinda.
A vinda [do iniquo] sera acompanhada do poder de Sa
tanas, do todo genero de milagres, sinais e prodigios falazes, e
de sedufoes de iniqiiidade para os destinados a perdi?ao, por
nao haverem recebido o amor da verdade que os salvaria.

Evangelho, Lc. 11, 49-54 (ver 3 de jan.)
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Epistola, Rom. 12, 9-15
Irmaos:
Seja sincera a vossa caridade. Aborrecei o mal, aderindo
ao bem. Sede cordiais no amor fraterno entre vos. Porfiai
cm dar-vos honra mutuamente. Nao afrouxeis no zelo, fervorosos de espirito, como quem serve ao Senhor. Alegres na esperanga, pacientes na tribulagao, perseverantes na orajao; acudi
as necessidades dos santos, sede solicitos na hospitalidade. Bendizei os que vos persegucm, bendizei e nao amaldijoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.

Evangelho, I-c. 10, 38-42 fver 29 de julho)
16 de agosto — S. Roque, e S. Jacinto, confessores
Epistola, Hebr. 11, 1-7 (ver 24 de janeiro)
E v a n g e lh o , Lc. 12, 35-44 (ver 2 d e jan .)
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17 de agosto — S. Miron, martir
Epistola 2, Cor. 7, 4-11
Irmaos:
Grande e a minha franqueza para convosco; grande e minha ufania com respeito a vos, estou cheio de consolacao,
transbordo de aJegria em toda a nossa trihulaeao.
Pois, mesmo chegados a Macedonia, a nossa carne nao
teve nenhum repouso, porern em tudo fornos atribulados, lu
tas por fora, por dentro temores. Mas Deus, que consola os
humildes, consolou-nos com a chegada de Tito, e nao so com
a sua chegada, mas tambem com o consolo que de vos nos
trouxe, ao anunciar-nos a vossa ansia, o vosso pranto e o vosso
zelo por mim, com o que crcsceu ainda mais a minha alegria.
Porque, se com a epistola vos entristeci, nao me pcsa. E, se
estava pesaroso vendo que aquela carta, ainda que por um
momento, vos havia contristado, agora me alegro, nao porque
vos entristecestes, mas porque a tristeza vos levou a penitencia. Porquanto vos contristastes segundo Deus, de modo que
nao recebestes dano algum da nossa parte. Pois a tristeza se
gundo Deus e causa de penitencia salutar, de que jamais ha
razao para se arrepender; ao passo que a tristeza segundo o
mundo leva a morte. Vede quanta solicitude vos causou essa
mesma tristeza segundo Deus, e que desculpas, que indigna£ao, que temores, que saudades, que zelo, que punigao. Provastes de toda a maneira a vossa inocencia neste assunto.

Evangelho, Lc. 21, 10-19 (.ver 31 de jan.)
13 de agosto — Comemoragao da carta do Rei
Abjar a Nosso Senhor (Segundo a tradicao)
Epistola, Hebr. 11, 1-7 (ver 12 de janeiro)
E v a n g e lh o , M t. 11, 1-6 (v e r 22 d e ju lh o )
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19 de agosto — S. Andre e companheiros, martires
Epistola, Rom. 8, 31-39
Irmaos:
Que diremos, pois, a isto? Se Deus e por nos, quem sera
contra nos? Aquele que nao poupou a seu proprio Filho, mas
antes o entregou por todos nos, como nao nos ha de dar, com
file, todas as coisas? Quem acusara os eleitos de Deus? Sendo
Deus quem justifica, quem condenara?
Cristo Jesus, que morreu, ainda mais, que ressuscitou, que
esta a direita de Deus, e quem intercede por nos. Quem nos
arrebatara ao amor de Cristo? A tribulafao, a angustia, a perseguigao, a forne, a nudez, o perigo, a espada? Segundo esta
escrito:
“Por tua causa somos entregues a morte todo o dia,
fornos tidos em conta de ovelhas destinadas ao matadouro” .
Mas em todas estas coisas vencemos por Aquele que nos
amou. Porque, persuadido estou de que nem a morte, nem a
vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem
o futuro, nem as virtudes, nem a altura, nem a profundeza,
nem nenhuma outra criatura podera arrancar-nos ao amor de
Deus em Cristo Jesus, Nosso Senhor.

Evangelho, Lc. 12, 11-15
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Quando vos levarem as sinagogas,
perante os magistrados e as autoridades,
nao vos preocupeis de como ou com o que haveis de respon
der ou dizer,
porque o Espirito Santo vos ensinara
naquela hora o que haveis de dizer.
Disse-lhe um da multidao: Mestre, dize a meu irmao que
reparta comigo a heranfa. file respondeu-lhe: Mas, homem,
quem me constituiu juiz ou partidor entre vos? E lhes disse:
Cuidai e guardai-vos de toda cobifa, porque, ainda que se tenha muito, a vida nao esta nos haveres.
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20 de agosto — Sao Bernardo, conf.
Epistola, Gal. 2, 16-21 (ver 20 de maiot
Evangelho, Mt. 19, 27-30
Naquele tempo:
Entao, tornando a palavra, Pedro lhe disse: Visio que nos
deixamos tudo e te havemos seguido. que tcremos? Jesus lhes
disse: Em verdade vos digo que, na regenerando, quando o
Filho do homem se seniar no trono da sua gloria, vos, que
me haveis seguido, tambem vos sentareis em doze tronos para
julgar as doze Iribos de Israel. E todo aquele que deixar casas
ou irmaos ou irmas, ou pai ou mae, ou filhos ou campos, por
amor de mcu nome, recebera o centuplo e herdara. a vida eterna. E muitos primeiros serao os ultimos: e os Ultimos, os
primeiros.

21 de agosto — Sta. Fassa e filhos, martires, c Sta.
Joana Francisca Chantal
Epistola, Rom. 3, 5-11 (ver 11 de fev .)
Evangelho, Lc. 12, 6-10 (ver 10 de julhoi
22 de agosto — Festa do Imaculado Coracao de
Maria, S. Sinfriano, martir
Epistola, Rom. 7, 7-14 (ver 1 de julho)
Evangelho, Mc. 7, 1-8
Naquele tempo:
Reuniram-se em torno d’£le os fariseus e alguns escribas
vindos de Jerusalem, os quais viram que alguns dos discipulos
comiam pao com as mfios impuras, isto e, sem as lavarem,
pois os fariseus e todos os judeus, se nao se lavam cuidadosamente, nao comem, cumprindo a tradigao dos antigos; e, de
volta da praga, se nao se aspergent, nao comem, e outras muitas coisas que aprenderam a guardar por tradigao: a lavagem
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das tafas, das panelas e das bandejas. Perguntaram-lhe, pois,
os fariseos e escribas: Por que teus discipulos nao seguem a
tradifao dos antigos, mas comem pao com maos impuras? file
lhes disse: Muito bem profetizou Isaias sobre vos, hipocritas,
conforme esta escrito:
“fiste povo honra-me com os liibios
mas seu coragao csta longe de mim
pois me dao um culto vao,
ensinando doutrinas que sao preceitos humanos” .
Deixando de lado o preceito de Deus, vos vos aferrais
a tradifao humana.

23 de agosto — S. Isaac, conf. c S. Filipe Benicio,
conf.
Epistola 1, Cor. 1, 1-10 (ver 3 de junho)
Evangellio, Lc. 4, 14-21 (ver 9 de maio)
24 de agosto — S. Entiquio, conf.
Epistola 1, Cor. 16, 15-24
Irmaos:
Um pedido vou fazer-vos, irmaos: Conheceis a familia
de Estefanas, eles sao as primicias de Acaia c se consagraram
ao scrvigo dos santos. Mostrai-vos deferentes com eles e com
todos os que, como eles, trabalham e se afadigam. Alegrei-me
com a chegada de Eslefatias, Fortunato e Acaico, porque eles
supriram a vossa ausencia. Trouxeram a tranqiiilidade ao meu
espirito e ao vosso. Ficai-lhes, pois, reconhecidos.
Saudam-vos as igrejas da Asia. Tambem vos enviam muitas saudayoes no Senhor, Aquilas e Prisca, com a igreja em
sua casa. Saudam-vos todos os irmaos. Saudai-vos mutuamente
com o osculo santo.
A saudacao e de minha mao, Paulo. Se alguem nSo
ama o Senhor, seja anatema. Maran atha. A graca do Senhor
Jesus seja convosco. Meu amor csta com todos vos, em Cristo
Jesus.
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Evangelho, Jo. 8, 28-36
Naquele tempo:
Disse, pois, Jesus: Quando levantardes ao alto o Filho do
homem, entao conhecereis quem sou eu, e que eu nao fa?o
nada por mim mesmo, mas, segundo me ensinou o Pai, assim
falo. Aquele que me enviou esta comigo; nao me deixou so,
porque eu sempre fa§o o que e do seu agrado.
Falando file essas coisas, muitos creram n’file. Entao
disse Jesus aos judeus que tinham crido n’file: Se permanecerdes em minha palavra, em verdade sereis meus discipulos, e
conhecereis a verdade, e a verdade vos livrara. ResponderamIhe eles: Somos linhagem de Abraao, e de ninguem jamais
fomos servos; como entao dizes: Sereis livres? Jesus respondeulhes: Em verdade, em verdade vos digo: todo aquele que come
te pecado e servo do pecado. O servo nao permanece na
casa para sempre; o filho permanece para sempre. Se, pois, o
Filho vos livrar, sereis verdadeiramente livres.

25 de agosto — S. Tito, ap. S. Luis, rei, conf.
Epistola, Tit. 1, 1-10
Irmaos:
Paulo, servo de Deus e apostolo de Jesus Cristo para servir a fe dos escolhidos de Deus e o conhecimento da verdade,
que forma a piedade, para a esperanga da vida eterna prometida desde os tempos antigos por Deus, que nao mente, e que
a seu devido tempo manifestou a sua palavra pela pregapao a
mim confiada, segundo o mandato de nosso Salvador, Deus:
A Tito, meu filho verdadeiro, pela mesma fe,
a gra?a e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso
Salvador.
Deixei-te em Creta para que acabasses de regular o que
faltava, e constituisses pelas cidades presbiteros na forma em
que te ordenei: Quando alguem e irrepreensivel, marido de
urna so mulher, tendo filhos crentes, que nao sejam tachados
de levianos ou de insubmissos. Porque e preciso que o bispo
seja inculpavel, como administrador de Deus; nao soberbo, nem
iracundo, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobifoso
de ganhos torpes, porem hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no fiel
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cnsinamento segundo a doutrina. de sorte que seja capaz de
cxortar com sa doutrina e argiiir os contraditores.
Porque ha muitos indisciplinados, charlataes, impostores,
sobretudo os da circuncisao.

Evangelho, Mc. 6, 35-46
Naquele tempo:
Sendo ja hora avanjada, acercaram-se d’file os discipulos
e Ihe disseram: O lugar e deserto, e adiantada vai a hora;
despede-os para que vao as granjas e aldeias da redondeza,
e comprem alguma coisa para comer. Respondendo, file disselhes: Dai-lhes vos de comer. E eles lhe disseram: Vamos nos
comprar duzentos dinheiros de pao para Ihes dar de comer?
Rcspondeu-lhes file: Quantos paes tendes? Ide ver. Havendo-se
informado, disseram-lhe eles: Cinco, e dois peixes. MandouIhes file que os fizessem recostar, por grupos, sobre a relva
verde. files se recostaram por grupos de cem e de cinqiienta.
Tornando os cinco paes e os dois peixes, levantando os olhos ao
ceu. file benzeu e partiu os paes e entregou-os aos discipulos
para que os servissem a eles, e os dois peixes repartiu-os entrc
todos. Comeram todos e se fartaram, e recolheram doze cestos
cheios das sobras dos paes e dos peixes. E eram cinco mil
homens os que comeram dos paes.
Em seguida obrigou os discipulos a subirem a barca e a
precederem ao outro lado, em frente a Betsaida, enquanto file
despedia a multidao. Depois de os despedir, foi a um monte
para orar.

26 de agosto — S. Zeferino, papa e martir
Epistola

2, C o r .

1, 3-7 (ver 6 de janeiro)

Evangelho, Mt. 16, 24-28 (ver 16 de jan.)
27 de agosto — S. Bimin, conf. e S. Jose Calazans,
eonf.
Epistola, Rom. 8, 12-18
lrmaos:
Assim, pois, irmiios, nao somos devedores a carne de
vivermos segundo a carne. Porquanto, se viverdes segundo a
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carne, morrcreis; mas, sc com o espirito mortificardes as obras
da carne, vivereis. Porque os que sao movidos pelo Espiriio
de Deus, esses sao filhos de Deus. Pois nao recebestes o espirito de servos para recairdes no temor, antes recebestes o
espirito de adoyao, pelo qual clamamos: Abba, Pai! O proprio
Espirito atesta ao nosso espirito de que somos filhos de Deus.
Se filhos, tambem herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de
Cristo, suposto que padccamos com £le, para sermos com file
glorificados. Porque tenho por certo que os padecimentos do
tempo presente nada sao em comparagao com a gloria que ha
de manifestar-se em nos.

Evangelho, Mt. 11, 16-19
Naqucle tempo,
Disse Jesus:
A quem compararei csta geragao? Eia e semelhaDte a
criangas sentadas nas pravas que gritam urnas as outras, dizendo: “Tocamos para vos a flauta, e nao dangastes, entoamos
lamentagoes e nao batestes no peito” . Porque veio Joao, que
nao comia nem bebia, e dizem: Esta possesso do demonio.
Veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizem: £ um
comilao e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e de
pecadores. E a Sabedoria se justifica por suas obras.

28

de agosto — Santo Agostinho, dr.

Epistola 2, Tim. 4, 1-8 (ver 14 de janeiro)
Evangelho, Mt. 5, 13-17 (.ver 14 de jan.)
29 de agosto — Degolagao de Sao Joao Batista
Epistola, Hebr. 11, 32-40 (ver 21 de janeiro)
Evangelho, Mc. 6, 14-29
Naquele tempo:
Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque se divulgara muito o nome d’£le, e Herodes dizia: £ste e Joao Batista
que ressuscitou dos mortos, e por isto opera n’£le o poder de
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fazer milagres. Mas outros diziam: fi Elias; e outros diziam
que era um profeta, como usn dos profetas. Porem Herodes,
ouvindo isto, dizia: fi Joao, a quem degolei, que ressuscitou.
Porque, com efeito, Herodes apoderara-se de Joao e metera-o em prisao por causa de Herodiades, mulher de seu irmao
Filipe, com a qual se casara. Pois Joao dizia a Herodes: Nao
te e licito teres a mulher de teu irmao. E Herodiades cstava
aborrecida com ele, e queria mata-lo, mas nao podia; porque
Herodes sentia respeito por Joao, conhecendo ser ele homem
justo e santo, e amparava-o, e, ouvindo-o, vacilava, mas o
escutava com gosto. Chegado um dia oportuno, quando, em
seu natalicio, Herodes oferecia um banquete aos magnatas, e
aos tribunos, e aos principes da Galileia, entrou a filha de
Herodiades e, dangando, agradou a Herodes e aos comensais.
O rei disse a moca: Pede-me o que quiseres e dar-to-ei. E
jurou-lhe: Qualquer coisa que me pedires, dar-ta-ei, ainda que
seja a metade do meu reino. Saindo eia, disse i mae: Que
queres que eu pega? Eia respondeu-lhe: A cabeca de Joao Ba
tista. Entrando logo com presteza, fez eia o seu pedido ao
rei, dizendo: Quero que imediatamente me des, numa bandeja,
a cabega de Joao Batista. O rei, entristecido por causa do seu
juramento e por causa dos convidados, nao quis desatende-la.
E logo o rei enviou um verdugo, ordenando-lhe trazer a cabega
de Joao. Aquele foi, e degolou-o no carcere, trazendo a ca
bega numa bandeja, e entregou-a a moga. e a moga deu-a a
mae. Os discipulos dele, que o souberam, vieram e tornaram o
cadaver, e puseram-no num monumento.

30 de agosto — S. Filipe, martir e Sta. Rosa de
Lima, virgem
Epistola 1, Cor. 9, 10-15 (ver 27 de janeiro)
Evangelho, Lc. 10, 17-21
Naquele tempo:
Voltaram os setenta e dois cheios de alegria, dizendo:
Senhor, ate os demonios se nos submetiam em teu nome .E
file lhes disse:
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Eu vi a Satanas cair do ceu como um raio.
Dei-vos poder para andardes sobre serpentes e escorpioes e
sobre toda potencia inimiga. e nada vos fara mal.
Mas nao vos alegreis de que os espiritos se vos submelam;
alegrai-vos. antes, de que vossos nomes estejam escritos nos
ceus.
Naquela hora file sentiu-se inundado de alegria no Espirito Santo, e disse:
Grajas te dou, Pai, Senhor do ceu e da terra:
porque ocultaste estas coisas aos sabios e prudentes,
e as revelaste aos pequenos.
Sim. Pai. porque tal foi o teu beneplacito.

31 de agosto — S. Egidio, conf. e Zakia, conf.
Abda, conf.
Epistola, Efes. 6, 10-18 (ver 28 de jan. — S. Zakia)
e (ver 16 de maio — S. Abda)
Evangelho, Mt. 19, 27-30 (ver 20 de agosto)
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Mes de Setembro
1 de setembro — S. Simao, conf.
Epistola 1, Cor. 9, 24-28 (ver 12 de junho)
Evangelho, Lc. 18. 18-30
Naquele tempo:
Certo personagem perguntou-lhe, dizerido: Bom Mestre.
que hei de fazer para ulcancar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguem e bom sentio
so Deus. Conheces os mandamentos: Niio adulterants, nao
mataras, nao furtaras, nao levantaras falso testemunho, honra
teu pai e tua mae. Disse-lhe ele: Todos esses mandamentos
os tenho guardado desde a juventude. Ouvindo isto, Jesus lhe
disse: Ainda te falta lima coisa: Vende tudo quanto tens e
reparte-o aos pobres, e teras um tesouro no ceu, e depot's segue-me. Ouvindo isto, ele se entristeceu, porque era muilo
rico. Vendo-o Jesus, disse: Quao dificilmente entrant no reino
de Deus os que tem riquezas! Porque ntais facil e que um
camelo passe pelo orificio de uma agulha, do que um rico
entre no reino de Deus. Disseram os que o otiviam: Entao,
quem pode salvar-se? file respondcu: O que e impossivel aos
homens e possivel a Deus.
Disse Pedro: Pois nos deixamos tudo o que tinhamos e
te seguimos. file lhcs disse: Em verdade vos digo: Ninguem
que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmaos, ou pais, ott
filhos, por amor do reino de Deus, deixara de receber o mul
tiplo neste mundo e no seculo futuro a vida eterna.

2 de setembro — S. Mama, martir, e S. Josue
Epistola, Rom. 9, 14-22 (ver 19 de.maio)
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Evangelho, Jo. 12, 44-50
Naquele tempo:
Jesus, clamando, disse: Aquele que cre cni mim nao cr4
em mim, mas sim n’Aquele que me enviou, c aquele que me
ve, v4 Aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo,
para que todo aquele que cre em mim n3o pennaneca nas
trevas. E, se alguem escuta minhas palavras e nao as guarda,
eu nao o julgo, porque nao vim julgar o mundo, porem salvar
o mundo. Aquele que me rejeita e nao recebe minhas pala
vras, ja tem quem o julgue; a pulavra que eu falei, essa
julga-lo-a no ultimo dia. Porque eu nao falei por mim tnesmo;
o proprio Pai que me enviou, foi quem me ordenou o que hei
de dizer e de falar. E eu sei que o seu preceito e a vida eterna. Assim, pois, as coisas que eu falo, fa!o-as conforme o Pai
me disse.

3 de setembro —- S. Teodosio, martir. Pio X, papa
Epistola, Fil. 3. 17-21
Irmaos:
Sede meus imitadores. e atendei aos que andam segundo o modelo que em nos tendes. Pois s?.o muitos os
que andam, dos qua is freqiientemente vos falei, e agora com
lagrimas vo-lo digo, que sao inimigos da cruz de Cristo. O
fim desses sera a perdigao, seu Deus e o ventre, e repoem a
gloria na sua vergonha, tendo o coragao posto nas coisas
terrenas. Quanto a nos, somos cidadaos do ceu, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que ha de transfigurar o corpo da nossa vileza, conforme o seu corpo de glo
ria, em virtude do poder que file tern para submeter a si
todas as coisas.

Evangellio, Mc. 8, 34-37 (ver 25 de maio)
4 de setembro — S. Moises, prof, e Babilas, patr.
Epistola, Hebr. 3, 5-14
Irmaos:
E Moises foi fiel em toda a sua casa, como ministro que
devia dar testemunho de tudo o que se havia de dizer; mas
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Cristo esta, como Filho, acima de sua casa. E a sua casa
somos nos, se retivermos firmemente ate o fim a confian?a
e o jubiloso orgulho da esperanga.
Pelo que, segundo diz o Espirito Santo:
“Se hoje ouvirdes a sua voz,
nao endurecais os vossos coragoes como na rebeliao,
como no dia da tentagao no deserto,
onde vossos pais me lentaram e me puseram a prova,
e viram minhas obras durante quarenta anos:
pelo que me irritei contra esta geraqao.
e disse: Andam senipre extraviados em seu coracao.
e nao conhecem os meus caminhos,
e assim jurei, em minha colera:
files nao entrarao no meu repouso” .
Olhai, irmaos, que nao haja entre vos um coragao mau
e incredulo, que se aparte do Deus vivo. Antes, exortai-vos
mutuamente cada dia, enquanto perdura o “hoje”, a fim de
que nenhum de vos se endureqa com o engano do pecado.

Evangelho, Jo. 15, 17-25
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro
do que a vos. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que e
seu; mas, porque nao sois do mundo, antes eu vos escolhi
do mundo, por isto o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: O servo nao e maior do que seu senhor.
Se a mim perseguiram, tambem perseguirao a vos; se guardaram a minha palavra, tambem guardarao a vossa. Porem
todas estas coisas eles as farao convosco por causa do meu
nome, porque nao conhecem aquele que me enviou. Se eu
nao tivesse vindo e lhes nao houvesse falado, eles nao teriam
pecado; mas agora nao tem escusa de seu pecado. Aquele
que me odeia, tambem odeia meu Pai. Se eu nao tivesse
feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles nao
teriam pecado; mas agora eles nao so viram, porem me odiaram a mim e a! meu Pai. Mas e para que se cumpra a palavra
que na Lei esta escrito deles: “Odiaram-me sem motivo” .
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5 de setembro — Ss. Charbel e irma, martires
Epistola, Col. 1, 1-9
Irmaos:
Paulo, Apostolo de Cristo pela vontade de Deus,
e o irmao Timoteo,
aos santos e fieis irmaos em Cristo. que moram em Colossos:
a graga e a paz convosco da parte de Deus, nosso Pai.
Damos gragas a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
sem cessar, em nossas oragoes por vos,
pois ternos sabido da vossa fe em Cristo Jesus,
e da caridade que tendes para com todos os santos
em vista da esperanga que vos e depositada nos ceus.
Dela jd tivestes conhecimento pela palavra da verdade, o Evangelho, que ficou presente em vosso meio, e, como em todo o
mundo, tambem entre v6s frutifica e cresce desde o dia em
que ouvistes e conhecestes na verdade a graga de Deus. Pois
fostes instruldos por Epafras, nosso amado conservo, que e
para nos fiel ministro de Cristo, o qual nos deu a conhecer a
vossa caridade no Esplrito.

Evangelho, Mt. 10, 28-33 (ver 23 de fev.)
6 de setembro — S. Miguel, arcanjo
Epistola, Coi. 2, 16-23
Irmaos:
Ninguem, pois, vos julgue pela comida ou pela bebiba,
nem materia de festa, ou de lua nova ou de sabados. Tudo
isto nao e senao sombra do futuro, cujo corpo 6 Cristo. Nin
guem, com afetada humildade ou com culto dos anjos, vos
prive do premio, fazendo alarde do que viu, por nada se
enfatuando pelo entendimento da sua carne, e nao se apegando a cabega, pela qual o corpo inteiro, alimentado e ligado
pelas juntas e ligaduras, aumenta no crescimento dado por
Deus. Pois, se com Cristo estais mortos para os elementos
do mundo, por que entao, como so vivesseis no mundo ainda,
vos submeteis a tais proibigoes: “Nao pegues, nao proves,
nao toques”? Todas estas coisas se destinam a serem gastas
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pelo uso. Sao preceitos e doutrinas dos homens. Tem ares
de sabedoria estas regras, de afetada piedade, humildade e
severidade com o corpo, mas sao sem valor algum, a nao ser
para satisfacao da carne.

Evangelho, Mt. 5, 18-22
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Porque em verdade vos digo:
ate passarem o ceu e a terra,
nao passarao um jota ou um til da Lei,
sem que tudo se cumpra.
Se. pois. alguem descurar um desses preceitos menores e assim
ensinar aos homens,
sera o menor no reino dos ceus;
mas o que praticar e ensinar,
este sera grande no reino dos ceus.
Pois vos digo: Se a vossa justiga nao superar a dos escribas e
fariseus,
nao entrareis no reino dos ceus.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
Nao mataras; mas o que matar sera reu de juizo.
Eu, porem, vos digo: Todo aquele que se irritar contra seu
irmao sera reu de juizo.
O que lhe disser “bobo” sera reu perante o Sinedrio,
e o que lhe disser “louco” sera reu da geena de fogo.

7 de setembro — S. Saron e Sto. Apolo
Epistola, Rom. 15, 14-22
Irmaos:
Bern persuadido estou eu mesmo, irmaos meus, de que
vos estais cheios de bondade, cheios de toda cientia, para
poderdes admoestar-vos uns aos outros. Todavia, vos escrevi
em parte com bastante franqueza, como que despertando de
novo a vossa memoria, em virtude da graga que por Deus me
foi dada, de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, encarregado de um ministerio sagrado no Evangelho de Deus,
para que a oblagao dos gentios seja aceita, santificada pelo
Espirito Santo. Tenho, pois, esta gloria em Cristo Jesus, no
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que concerne ao servico de Deus; porque nfio ousarei falar de
coisa que Cristo nao tenha operado por mini para levar os
gentios ii obediencia, por obra ou palavra, mediante o poder
de milagres e prodigios e o poder do Espi'rito Santo. Assim
desde Jerusalem, em grande volta, ate a lliria, completei
a pregagao do Evangelho de Cristo. Timbrei em nao pregar
o Evangelho onde Cristo ja era conhecido, para nao edificar
sobre fundamento alheio, mas sim segundo o que esta escrito:
“Ve-lo-ao aqueles a quem nao foi anunciado,
e os que nao ouviram entenderao” .
Foi esta a razao que muitas vezes me tem impedido de
chegar ate vos.

Evangelho, Jo. 7, 32-36
Naquele tempo:
Ouviram os fariseus estes comentarios da multidao a respeito d’£le, e os principes dos sacerdotes e os fariseus cnviarant esbirros para o prenderem. Disse entao Jesus: Ainda estarei convosco um pouco de tempo, e irei para Aquele que
me enviou. Buscar-me-eis, c nao me achareis, e aonde eu
vou vos nao podeis vir. Disseram entao entre si os judeus:
Aonde vai este, que nao possamos achii-lo? Acaso quer ir a
dispersao dos gregos para ensinar os gregos? Que e isso que
£le diz: Buscar-me-eis e nao me achareis, e aonde eu vou
vos nao podeis vir?

8 de setembro — Natividade de Nossa Senhora
Epistola

2,

Cor. 4, 1-6

Irmaos:
Por isto, investidos deste ministerio, tta medida da mise
ricordia recebida, nao desfalecemos. Mas rejeitamos todo rcbugo indigno, nao procedendo com astucia, nem adulterando
a palavra de Deus, mas pela manifestacao da verdade nos
recomendamos a toda conscienda humana, perante Deus.
Se o nosso evangelho esta encoberto, o e para os infieis,
que vao a perdicao. Entre eles o deus deste mundo cegou
a inteligencia dos incredulos, para que nao lhes brilhe a luz
do evangelho, da gloria de Cristo, que e imagem de Deus.
Porque nao pregamos a nos mesmos, porem a Cristo Jesus,
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Senhor; c, quanto a nos, [somos] servos vossos por amor de
Jcsus. Pois Deus que disse: “Das trevas brilhe a luz”, foi quem
fez brilhar a luz em nossos coracoes para que demos a conhecer a ciencia da gloria de Deus na face de Cristo.

Evangelho, Lc. 8, 16-21 (ver 16 de julhoj

9 de setembro — S. Joaquim e Sant’Ana
Epistola, Efes. 5, 22-32
Irmaos:
As casadas estejam sujeitas aos maridos como ao Senhor;
porque o marido e cabe?a da mulher, como Cristo e cabega
da lgreja, e Salvador do seu corpo. E, como a Igreja esta
sujeita a Cristo, assim as mulheres [o sejam] aos maridos em
tudo.
Vos, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou
a lgreja e se entregou por eia, para santifica-la, purificando-a
mediante o lavacro da agua com a palavra, a fim de apresentala a si, gloriosa, sem mancha ou ruga ou coisa semelhante,
porem santa e irrepreensivel. Os maridos devem amar suas
mulheres como a seu proprio corpo. Aquele que ama sua
mulher, a si mesmo se ama, e ninguem odeia jamais a sua
propria carne, porem a alimenta e acarinha, como Cristo a
Igreja, porque somos membros do seu corpo. “Por isto deixara o homem seu pai e sua mae e unir-se-a a sua mulher,
e serao dois numa carne” .
Grande misterio este, mas digo-o com respeito a Crista
e a Igreja.
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Evangelho, Lc. 3, 23-38
Naquele tempo:
Jesus, ao contegar [seu ministerio], tinha tins trinta anos,
e segundo se acreditava, era filho de Jose, de Heli, de Matat,
de Levi, de Melqui, de Janai, de Jose,
de Matatias, de Amos, de Naum, de Esli, de Nagai. de
Maat, de Matatias,
de Semein, de Josec, de Joda, de Joanan, de Resa, de
Zorobabcl, de Salatiel,
de Neri, de Melqui. de Addi, de Cosam, de Elmadam,
de Er, de Jesus,
de Eliezer, de Jorim, de Matat, de Levi, de Sinteao, de
Juda, de Jose,
de Jonam, de Eliaquim; de Melea, de Mcnna, de Mattata,
de Natam, de David,
de Jesse, de Jobed, de Booz, de Sala, de Naasson, de
Aminadab, de Admim,
de Arni, de Esron, de Fares, de Juda. de Jacob, de Isaac,
de Abraao,
de Tare, de Nacor, de Seruc, de Ragau, de Falec. de
Eber, de Sala,
de Cainam, de Arfaxad, de Sem, de Noe, de Lamec, de
Matusalem, de Enoc,
de Jaret, de Maleleel, de Cainam. de Enos, de Set, de
Adao, de Deus.

10

de setembro — Sta. Pulqueria, rainha

Epistola, Coi. 3, 23-25 e 4, 1-7 (ver 21 de maio)
Evangelho, Mt. 12, 38-42 (ver 21 de maio)
11 de setembro — Sta. Teodora
Epistola 1, Cor. 6, 15-20
Irmaos:
Nao sabeis que vossos corpos sao membros de Cristo? E
entao vou tomar os membros de Cristo para faze-los mem
bros de uma meretriz? Jamais! Ou nao sabeis que quem se
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achega a uma meretriz faz-se um so corpo com eia? Porque
serao dois, diz file, numa so carne. Mas aquele que se achega
ao Senhor faz-se um so espirita com file.
Fugi da fornicagao. Qualquer pecado que um homem
cometer fica fora do seu corpo; mas o fornicario peca contra
seu proprio corpo. Ou nao sabeis que vosso corpo 6 templo
do Espirito Santo, que esta em vos, que recebestes de Deus,
e que, portanto, vos nao vos pertenceis? Fostes comprados e
pagos. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo.

Evangelho, Lc. 7, 36-50
Naquele tempo:
Convidou-o um fariseu a comer consigo, e, entrando file
em casa do fariseu, pos-se a mesa. E eis que chegou uma
mulher, pecadora que era na cidade. E sabendo que file estava a mesa em casa do fariseu, com um vaso de alabastro de
unguento pos-se atras d’file, junto a seus pes, chorando, e comepou a banhar-lhe com lagrimas os pes, e enxugava-os com
os cabelos de sua cabeja, e beijava-lhe oS pes e os ungia com
o unguento.
Vendo isso, disse para si o fariseu que o convidara;
Se este fosse profeta, conheceria quem e qual e a mulher que
o toca, porque e uma pecadora. Tornando Jesus a palavra,
lhe disse: Simao, tenho uma coisa a te dizer. E ele disse:
Mestre, fala. Um credor tinha dois devedores: um devia-lhe
quinhentos dinheiros, e outro cinqiienta. Nao tendo eles com
que pagar, perdoou a ambos. Quem, pois, o amara mais?
Respondendo Simao, disse: Suponho que aquele a quem ele
perdoou mais. Disse-lhe file: Julgaste bem. E, voltando-se para
a mulher, disse a Simao: Ves esta mulher? Entrei em tua
casa, e nao me deste agua para os pes; porem eia regou-me
os pes com suas lagrimas, e enxugou-os com seus cabelos.
Nao me deste o osculo de paz; porem eia, desde que eu en
trei, nao tem cessado de me beijar os pes. Nao ungiste minha
cabesa com oleo, e esta ungiu-me os pes com unguento. Pelo
que te digo que perdoados lhe sao os seus muitos pecados,
porque eia muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama. E disse a eia: Teus pecados te sao perdoados.
Comegaram os convidados a dizer entre si: Quem e este para
perdoar ate os pecados? E file disse a mulher: Tua f6 te salvou, vai em paz.
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12 de setembro — Ss. Nome de Maria, S. Cornelio
Epistola, Rom. 2, 7-14 (ver 19 de fev.)
Evangelho, Lc. 11, 5-10
Naqucle tempo,
Disse-lhes: Se algum de vos tiver um amigo e vier a
ele a meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me tres paes,
pois um amigo meu chegou de viagem, e nao tenho o que
lhe dar. E ele, respondendo de dentro, lhe dissesse: Nao me
importunes, a porta ja esta fechada, e meus filhos ja estao
comigo na cama, nao posso me levantar para tos dar. Digovos que, se ele nao se levantar e nao lhos der por ser seu
amigo, ao rnenos pela importunagao se levantara e lhe dara
tudo quanto ele necessitar.
Digo-vos, pois: Pedi, e dar-se-vos-a; buscai, e achareis;
batei, e abrir-se-vos-a; porque quem pede recebe, e quem
procura acha, e ao que bate se lhe abre.

13

de setembro — S. Cristovao, ermitao

Epistola, Rom. 8, 12-18 (ver 27 de agosto)
Evangelho, Lc. 12, 49-53
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Eu vim langar fogo a terra,
e que quero senao que ele se acenda?
lenito de receber um batismo,
e como me angustio ate que ele se cumpra!
Pensais que eu vim trazer a paz a terra?
Digo-vos que nao, mas sim a separafao.
Pois doravante estarao numa casa cinco individuos separados
entre si, tres contra dois e dois contra tres;
desavir-se-ao o pai com o filho, e o filho com o pai,
e a mae com a filha, e a filha com a mae,
e a sogra com a nora, e a nora com a sogra.
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14 de setembro — Exaltacao da Santa Cruz

Epistola 1, Cor. 1, 18-25
lrmaos:
Porque a doutrina da cruz [de Cristo] e loucura para os
que se perdem, mas e poder de Deus para os que se salvam.
Consoantc esta escrito:
“Perderei a sabedoria dos siibios
e reprovarei a prudentia dos prudentes” .
Onde esta o sabio? Onde o letrado? Onde o disputador
das coisas deste mundo? Nao reduziu Deus a estulticia a sa
bedoria deste mundo? Porquanto na Sabedoria de Deus, o
mundo nao conheceu a Deus pela Sabedoria, aprouve a Deus
servir-se da loucura da pregacao para salvar os que creem.
Porque os judeus pedem sinais,
e os gregos procuram sabedoria,
enquanto nos pregamos Cristo crucificado.
escandalo para os judeus,
loucura para os gentios,
mas poder e sabedoria de Deus
para os chamados, quer judeus, quer gregos.
Porque o que se julga loucura de Deus,
e mais sabio do que os homens;
e o que se julga fraqueza de Deus,
e mais poderoso do que os homens.

Evangelho, Jo. 12, 23-50
Naquele tempo:
Jesus, porem, respondeu-lhes, dizendo: Chegada e a hora
em que o Filho do homem sera glorificado. Em verdade, em
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verdade vos digo, se o grao de trigo nao cai na terra, ficara
so; mas, se morrer, dara muito fruto. Aquele que ama sua
alma, perde-a; mas o que odeia sua alma neste mundo, guardala-a para a vida eterna. Se alguem me serve, siga-me, e ondc
eu estiver, ali estara tambem meu servidor; se alguem me
serve, meu Pai o honrara.
Agora minha alma sente-se conturbada. E que direi?
Pai, livra-me desta hora? Nao, para isto vim a esta hora!
Pai, glorifica teu nome. Veio entao urna voz do ceu: “Glorifiquei-o, e de novo o glorificarei” . A multidao que ali estava,
e que ouvira isto, dizia: Trovejou; outros diziam: Um anjo falou a £le.
Jesus respondeu e disse: Nao por mim se fez ouvir esta
voz, porem por vos. Agora e o juizo deste mundo; agora o
principe deste mundo sera langado fora, e eu, se for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto o dizia indicando
de que morte havia de morrer.
A multidao respondeu-lhe: Nos sabemos, pela Lei, que
o Messias permanece para sempre. Como, pois, dizes que o
Filho do homem ha de ser levantado? Quem e esse Filho do
homem? Disse-lhes Jesus: Por pouco tempo ainda, a luz esta
no meio de vos. Caminhai enquanto tendes luz, para que nao
vos surpreendam as trevas, pois aquele que caminha nas trevas nao sabe por onde vai. Enquanto tendes luz, crede na, luz,
para serdes filhos da luz. Isto disse Jesus, e, partindo, ocultousc deles.
Embora tivesse feito no meio deles tao grandes sinais, eles
nao criam n’£le, para que se cumprisse a palavra do profeta
lsaias que diz: “Senhor, quem prestou fe a nossa mensagem?
c o brago do Senhor a quem foi revelado?” Por isto eles nao
puderam crer, porque lsaias tambem dissera: “Cegou-lhes os
olhos e endureceu-lhes o coragao, para que nao vejam com
seus olhos, nem entendam com seu coragao, e se convertam,
e eu os sane” . Isto disse lsaias porque viu a gloria d’£le e
falou d’£le. Todavia, ainda dos chefes muitos creram n’£le;
mas, por causa dos fariseus, nao o confessavam, temendo se
rem excluidos da sinagoga, porque amavam mais a gloria dos
homens do que a gloria de Deus.
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15 de setembro — S. Chaina, conf. e S. Sassim,
martir — N. Senhora das Dores
Epistola, Rom. 2, 17-25
lrmaos:
Porem, se tu, 6 judeu, que confias na Lei e te glorias em
Deus, conheces a sua vontade e, instruido pela Lei, sabes discernir o que convem, e presumes de ser guia de cegos, luz
dos que vivem em trevas, preceptor de rudes, mestre de crian?as, e tens na Lei a norma da ciencia e da verdade; tu, em
suma, que ensinas a outros, como entao nao ensinas a ti
mesmo? Tu, que pregas que nao se deve roubar, roubas? Tu,
que dizes que nao se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os idolos, espolias os templos? Tu, que poes a tua gloria
na Lei, desonras a Deus transgredindo a Lei? Pois escrito esta:
“Por vossa causa e blasfemado entre os gentios o nome de
Deus” .
Certo que a circuncisao e proveitosa, se guardas a Lei;
mas desde que es transgressor da Lei, tua circuncisao tornouse incircuncisao.

Evangelho, Mt. 19, 27-30 ou Lc. 12, 35-44 (ver
20 de agosto)
16

de setembro — S. Cipriano

Epistola, Fil. 1, 1-12 (ver 9 de abril)
Evangelho, Lc. 21, 10-19 (ver 31 de janeiro)
17 de setembro — Sta. Sofia e filhas, martires
Epistola, Hebr. 12, 1-9 (ver 10 de julho)
Evangelho, Mc. 4, 24-32
Naquele tempo,
Dizia-lhes: Prestai atengao ao que ouvis: Com a medida
com que medirdes sereis medidos e se vos acrescentara. Pois
ao que tem se lhe darii, e ao que nao tern, ate mesmo o que
tem ser-lhe-a tirado.
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Dizia £le: 0 reino de Deus e como uni homem que
langa a semente na terra e, quer ele durma, quer vele, de
noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba
como. Por si mesma da fruto a terra, primeiro o colmo, depois a espiga, cm seguida o trigo que enche a espiga; e, quan
do o fruto esta maduro, mete-lhe logo a foice, porque e o
tempo da messe.
Dizia £le: A que assemelharemos o reino de Deus, ou de
onde tomaremos parabola? £le e semelhante ao grao de mostarda, que, quando e semeado na terra, e a menor de todas as
sementes da terra; porcm, semeado, cresce, e torna-se maior
do que todas as hortaligas, e deita ramos tao grandes, que a
sua sombra podem abrigar-se as aves do ceu.

18 de setembro — Fuga da Sagrada Familia para
o Egito. S. Jose de Cupertino, conf.
Epistola, Hebr. 11, 23-32
Jrmaos:
Pela fe, Moises, rccem-nascido, foi ocultado durante tres meses
por seus pais, que, vendo o menino tao formoso, nao se
deixaram amedrontar pelo decreto do rei.
Pela fe, Moises. chegado ja a maturidade, recusou passar por
filho da filha de Farad, preferindo sofrer maus tratos com
o povo de Deus, a desfrutar das vantagens passageiras do
pecado, tendo como maior riqueza do que os tesouros do
Egito os vituperios de Cristo, porque punha os olhos na
remuneragao.
Pela fe abandonou o Egito sem medo das iras do rei, pois
como se visse o Invisivel, perseverou firme em seu pro
posito .
Pela fe celebrou a Pascoa e a aspersao do sangue, para que
o exterminador nao tocasse nos primogenitos de Israel.
Pela fe atravessaram eles o Mar Vermelho como por terra
seca; mas, tentando os egipcios passar, foram submergidos.
Pela fe, cairam os muros de Jerico, depois de serem rodeados
durante sete dias.
Pela fe, Raab, a meretriz, nao pereceu com os incredulos, por
haver acolhido pacificamente os espioes.
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E que mais direi? Porque me faltaria o tempo para falar de
Gedeao, de Barac, de Sansao. de Jefte, de David, de Sa
muel e dos profetas.

Evangellio, Mt. 2, 19-23
Naquele tempo:
Morrendo Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhc
a Jose, no Egito. dizendo-lhe: Levanta-te, torna o ntenino e a
mae, e vai para a terra de Israel, porque sao mortos os que
atentavam contra a vida do menino. Levantando-se, tomou o
menino e a mae, e partiu para a terra de Israel. Mas, tendo
ouvido que na Judeia reinava Arquelau em lugar do pai He
rodes, temeti ir para la e, avisado em sonho, retirou-se para a
regiao da Galileia, indo habitar numa cidade chamada Nazare,
a fim de que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. de
que £le seria chamado “Nazoreu” .

19 de setembro — S. Januario, martir
Epistola, Hebr. 10, 15-24 (ver 13 de maio)
Evangelho, Mt. 24, 3-14 (ver 15 de fev.i
20 de setembro — S. Eustaquio, martir
Epistola, Fil. 3. 1-9
Irmaos:
Quanto ao mais, irmaos meus, alegrai-vos no Senhor. Escrevervos sempre a mesma coisa nuo e incomodo para mim, e e
seguranga para vos.
Cuidado com os caes, cuidado com os maus obreiros,
cuidado com a mutilacao: porque a circuncisao somos nos os
que servimos no Espirito de Deus, e nos gloriamos em Cristo
Jesus, e nao pomos nossa confianca na carne.
Em verdade, eu poderia confiar na carne; e, se ha algum
outro que creia poder gloriar-se nela, ainda mais eu. Circuncidado no oitavo dia, da raga de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu filho de hebreus, e, segundo a Lei, fariseu, e pelo zelo
perseguidor da Igreja; segundo a justiga da Lei, irrepreensivel.
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Mas tudo quanto tive por lucro reputo-o dano por amor de
Cristo, e mesmo tenho tudo como dano, pelo valor inexcedfvel
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por file tudo
sacrifiquei e tudo tenho por esterco, a fim de ganhar a Cristo,
e ser achado n'file, nao em posse da minha justiga, a da Lei,
senao da justisa que procede de Deus, que se funda na fe e
nos vem pela fe de Cristo.

Evangelho, Lc. 10, 22-24 (ver 9 de abrill
21 de setembro — S. Teodoro, niartir
Epistola 2, Tim. 9-18
Irmaos:
Da-te pressa em vir a mim. Porque Demas me abandonou por amor deste seculo e se foi para Tessalonica, Crescente
para a Galacia e Tito para a Dalmacia. So Lucas esta comigo.
Marcos, toma-o e traze-o contigo, pois ele me e muito util
para o ministerio. Tiquico mandei-o a fifeso. O capote que
deixei em Troade, em casa de Carpo, traze-o ao vires, e
igualmente os livros, sobretudo os pergaminhos. Alexandre, o
ferreiro, fez-me muito mal. O Senhor dar-lhe-a a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-t» dele, porque ele mostrou
grande resistenda as nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguem me assistiu; antes, desampararam-me todos. Nao
lhes seja isso tornado em conta. O Senhor, porem, me ajudou
e me deu forgas para que por mim fosse levada a cabo a
pregagao, e todas as na§oes a ouvissem. Assim fui livrado da
boca do leao. O Senhor me livrara de todo mal e me guardara para o seu reino celestial. A file seja a gloria pelos seculos dos seculos. Amem.

Evangelho, Lc. 14, 25-35 (ver 22 de jan.)
22 de setembro — Ss. Focas e Mauricio, martires.
S. Tomas de Vilanova, conf.
Epistola 2, Cor. 13, 5-12
Irmaos:
Examinai-vos, se estais na fe; provai-vos a vos mesmos.
Nao reconheceis que Jesus Cristo esta em vos? A nao ser
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que estejais reprovados. Mas confio que conhecereis que nos
nao estamos reprovados.
Rogamos a Deus nao fa?ais nenhum mal, nao para que
nos apare?amos probos, mas para que vos pratiqueis o bem
ainda que nos sejamos reprovados, pois nao ternos poder con
tra a verdade senao unicamente pela verdade. Alegramo-nos
sendo nos fracos e vos fortes, fi isto que pedimos na oragao:
O vosso aperfei?oamento. Eu vos escrevo estas coisas estando ausente, para que, quando estiver presente, nao necessite
usar da autoridade que o Senhor me conferiu para edificar e
nao para destruir.
Quanto ao mais, irmaos, sede alegres, trabalhai em aperfeicoar-vos, deixai-vos exortar, tende um mesmo sentir, vivei
em paz, e o Deus da caridade e da paz sera convosco. Saudaivos mutuamente no osculo santo. Todos os santos vos saiidam.

Evangelho, Lc. 21, 13-19 (ver 31 de jan.)
23 de setembro — Anunciacao de Zacarias
Epistola, Rom. 4, 13-23
Irmaos:
Pois a Abraao e a sua posteridade nao veio, pela Lei, a
promessa daquele que seria herdeiro do mundo, mas sim pela
justi^a da fe. Pois, se os filhos da Lei sao os herdeiros, e
desvirtuada a fe e ab-rogada a promessa; porque a Lei traz
consigd a ira, ja que onde nao ha lei nao ha transgressao.
Por conseguinte, a promessa vem da fe, para que em
virtude da graja eia seja assegurada a toda a descendenda,
nao so aos filhos da Lei, mas tambem aos filhos da fe de
Abraao, pai de todos nos, segundo esta escrito: “Eu te cons
titui pai de muitas nagoes”, — diante de Deus a quem havia
crido, que da vida aos mortos e chama a existencia o que nao
existe.
Contra toda esperan?a creu ele n^ esperan?a de que havia
de ser pai de muitas na9oes, consoante o que lhe fora dito:
“Assim sera a tua descendenda” . E nao fraquejou na fe ao
considerar o seu corpo sem vigor, pois era quase centenario, e
ja estava amortecido o scio de Sara. Senao que, ante a pro
messa de Deus, nao vacilou, deixando-se levar pela incredulidade; antes, fortalecido pela fe, deu gloria a Deus, conven-
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eido de que era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo
que. Ihe foi isso computado como justiga.

Evangelho, Lc. 1, 1-25
Naquele tempo:
Visto que ja muitos tentaram escrever a narragiio dos
acontecimentos que chegaram ao termo entre nos. como no-los
transmitiram os que, desde o principio, foram testemunhas
oculares e ministros da palavra, a mim tambem pareceu con
veniente — ja que desde o comedo procurei informar-me
exatamente de tudo — escrever-te ordenadamente. excelentissimo Teofilo, para assim bem conheceres a firmeza da doutrina em que foste instruido.
Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote
de nome Zacarias, da turma de Abias. Sua mulher, da des
cendenda de Aarao, se chamava Isabel. Ambos eram justos
na presenga de Deus, e irrepreensiveis caminhavam em todos
os preceitos e observandas do Senhor. Nao tinham filhos, pois
Isabel era esteril, e os dois ja eram avangados em idade.
Sucedeu, pois, que exercendo ele as fungoes saccrdotais
diante de Deus segundo a ordem da sua turma, conforme o
uso do servico divino, coube-lhe por sorte entrar no santuario
do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidao do povo
estava orando fora durante a hora da oblagao do incenso. E
apareceu a ele um anjo do Senhor, de pe, a direita do altar
do incenso. Ao ve-lo, perturbou-se Zacarias, e apoderou-se
dele o temor. Disse-lhe o anjo: “Nao ternas, Zacarias. porque
tua oragao foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dar-te-a um filho,
ao qual poras o nome Joao. file sera para ti alegria e regozijo,
e todos se alegrarao no seu nascimento. Pois ele sera grande
na presenga do Senhor. Nao bebera vinho nem licores, e
desde o seio de sua mae sera cheio do Espirito Santo; e a
muitos dos filhos de Israel convertera ao Senhor seu Deus.
E ele proprio caminhara diante d’file no espirito e no poder de
Elias, para reconduzir os coragoes dos pais aos filhos, e os
rebeldes aos sentimentos dos justos, a fim de preparar ao
Senhor um povo bem disposto” .
E disse Zacarias ao anjo: E por onde conhecerei isto?
Pois ja sou velho, e minha mulher esta muito avangada em
idade. O anjo respondeu-lhe, dizendo: “Eu sou Gabriel, que
assisto diante de Deus e fui enviado para te falar, e te comunicar esta boa nova. Eis que estaras mudo e nao poderas falar
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ate o dia em que isto se cumprir, porquanto nao creste em
minhas palavras, que a seu tempo se cumprirao” .
O povo esperava por Zacarias. e admirava-se de que ele
demorasse no templo. Quando ele saiu, nao podia falar-lhes,
por onde conheceram que ele tivera alguma visao no templo.
Fazia-lhes acenos. pois ficara mudo.
Completados os dias do seu servico, voltou para casa.
E, apos alguns dias, Isabel, sua muther, concebeu, e ocultou-se
durante cinco meses, dizendo: Assim fez comigo o Senhor, nos
dias em que lhe agradou tirar meu oprobrio entre os homens.

24 de setembro — Sta. Tecla, protomartir —
N. Senhora das Merces
Epistola 2, Cor. 10, 1-7 (ver 19 de abrill
Evangelho, Mt. 25, 1-13 (ver 26 de jan.)
25 de setembro — S. Pafnotio, conf.
Epistola 2, Cor. 8, 1-11
Irmaos:
Tambem quero, irmaos, fazer-vos conhecer a graga de
Deus dada as igrejas da Macedonia: Provadas que foram por
grande tribulagao abundou a alegria, e a sua extrema pobreza converteu-se em riqueza da sua liberalidade. Dou testemunho de que, segundo as suas faculdades, e mesmo acima
das suas faculdades, por iniciativa propria, instantemente eles
nos rogaram lhes fizessemos a graga de participarem do socorro
em favor dos santos; e, nao como esperavamos, senao que a
si mesmos se entregaram, primeiramente ao Senhor, e depois
a nos, pela vontade de Deus. Pelo que recomendei a Tito que,
segundo comegara. assim tambem levasse a cabo entre vos esta
[obra de] caridade.
E, assim como abundais em tudo, em fe, em palavra, em
ciencia, em toda obra de zelo, em amor para conosco, assim
tambem abundeis nesta [obra de] caridade. Nao vo-lo digo
como que vos impondo um preceito, mas quisera que pela
solicitude para com os outros, provasseis a sinceridade da vossa caridade. Pois conheceis a graga de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por nosso amor, para
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que fosseis ricos pela sua pobreza. E aconselho-vos isto por
assim vos convir, ja que nao so comegastes o ano passado a
realiza-lo, como tambem a deseja-lo espontaneamente. Acabai,
pois, agora a vossa obra, a fim de que. a prontidao do querer,
corresponda o completar segundo as posses.

Evangelho, Mc. 9, 41-49
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Pois aquele que vos der um copo de agua por serdes dis
cipulos de Cristo. digo-vos em verdade que nao perdera a
sua recompensa.
E aquele que escandalizar um destes pequeninos que creem,
melhor lhe seria que lhe pusessem ao pescoco urna mo de
atafona, e o langassem ao mar. Se tua mao te escandaliza.
corta-a; melhor te sera entrares aleijado na vida, do que com
ambas as maos ires para a geena, para o fogo inextinguivel.
onde nem o verme morre nem o fogo se apaga. E, se teu pe
te escandaliza, corta-o; melhor te e entrares na vida aleijado,
do que com ambos os pes seres lancado a geena, onde nem o
verme morre nem o fogo se apaga. E, se teu olho te escan
daliza, arranca-o; melhor te e entrares com um s6 olho no
reino de Deus, do que com ambos os olhos seres lancado a
geena, onde nem o verme morre nem o fogo se apaga.
Porque todos hao de ser salgados ao fogo.

26 de setembro — S. Joao Evangelista
Epistola, Efes. 4, 10-16 (ver 27 abril)
Evangelho, Jo. 21, 20-25 (ver 8 de maio)
27

de setembro — S. Cleofas, martir

Epistola 1, Cor. 13, 4-13 e 14, l(ver 23 de fev.)
Evangelho, Lc. 10, 1-7 (ver 6 de fev.)
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28 de setembro — Ss. Dalmacio e Cariton, confs.
Epistola 2, Tim. 1, 13-18 (ver 3 de abrili
Evangelho, Me. 10, 28-31 (ver 18 de jan.)
29 de setembro — S. Ruhana, conf.
Epistola 1, Tim. 3, 8-11
Irmaos:
Convem que os diaconos sejam. igualmente, honrados,
isentos de dobrez, nao dados a demasiado vinho nem R ganhos
torpes; que guardem o misterio da fe mima conscienda pura.
E sejam eles provados primeiro, e depot's exercam o seu mi
nisterio. se forem irrepreenstveis. Tambem as nnilheres devem ser honradas, nfto mexeriqtteiras, sobrias e de toda a
confianca.

Evangelho, Lc. 11, 33-36
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Ninguem acende a lampada e a coloca num canto, nem debaixo do alqueire,
senao sobre o candelabro, para que os que entrarem vejam
a luz.
A lampada de teu corpo e o teu olho:
se teu olho e puro, todo o teu corpo estara iluminado;
mas, se ele for mau, tambem teu corpo estara em trevas.
Cuida, pois, de que a luz em ti nao seja trevas,
porque, se todo o teu corpo for luminoso e nao tiver parte
nenhuma tenebrosa,
todo ele resplandecera conio quando a lampada te ilumina com
vivo resplendor.

30 de setembro — Esponsais de N. Senhora
Epistola, Fil. 4, 4-10 (ver 25 de julho)
Evangelho, Mt. 1, 18-25 (ver 19 de margo)
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Mes do Smo. Rosario

Mes de Outubro
1 de outubro — S. Ananias e N. Senhora Medianeira de todas as gracas
Epistola, Rom. 12, 1-6 (ver 30 de marco)
Evangelho, Lc. 10, 1-7 (ver 6 de fev.)
2 de outubro — Ss. Cipriano e Justina, martires
Epistola, Hebr. 10, 32-39 (ver 2 de agosto)
Evangelho, M t. 24, 3-14 (ver 15 de fev.)
3 de outubro — Santa Teresa do Menino Jesus
Epistola, Efes. 3, 13-21
Irmaos:
Pelo que vos pe$o que nao dcsfaleyais por causa das minhas tribulacoes por v6s, pois elas sao a vossa gloria.
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Por isto dobro meus joeihos ante o Pai, de quem toda
paternidade nos ceus e na terra deriva o nome, para que,
segundo os ricos tesouros da sua gloria, vos conceda serdes
poderosamente fortalecidos no homem interior por seu Espirito, para que Cristo, pela fe, habite em vossos coracoes,
e, arraigados e fundados na caridade, possais compreender,
em uniao com todos os santos, qual e a largura, o comprimenlo, a altura e a profundidade, e conhecer a caridade de
Cristo, que supera todo conhccimento, para que sejais repletos de toda a plenitude de Deus.
Aquele que e poderoso para fazer incomparaveimente mais
do que pedimos ou pensamos, em virtude do poder que atua
cm n6s, a file seja a gloria na Igreja e em Cristo Jesus, em
todas as geracoes, pelos seculos dos seculos. Amem.

Evangelho, Lc. 12, 6-10 (ver 10 de julho)
4 de outubro — Sao Francisco de Assis
Epistola, Gal. 6, 11-18 (ver 31 de jan.)
Evangelho, Mt. 11, 25-30 (ver 5 de jan.)
5 de outubro — S. Paulo, conf.
Epistola 2, Tim. 2, 20-26
Irmaos:
Numa casa grande nao ha somente vasos de ouro e de
prata, mas tambem de madeira e de barro; e uns para usos
honrosos, outros para usos vis. Quem se mantiver puro destes
erros sera vaso de honra, santificado, idoneo para o Senhor,
preparado para toda a obra boa.
Foge das paixoes juvenis, e busca a justifa, a fe, a ca
ridade, a paz, com todos os que invocam o Senhor com
coragao puro. Evita tambem as especulapoes tolas e descomedidas, pois geram altercacoes, e ao servo do Senhor nao convem altercar, porem mostrar-se manso com todos, pronto para
ensinar, paciente, e com mansidao corrigir os adversarios, a
ver se Deus lhes concede o arrependimento para reconhecerem
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a verdade. e se livrarem do Iaso do diabo. a cuja vontade
estao sujeitos.

Evangelho, Mt. 19, 27-30 (ver 20 de agosto)
6 de outubro — S. Tomas, ap. S. Bruno, conf.
Epistola, Efes. 2, 13-23 (ver 6 de maio)
Evangelho, Jo. 20, 26-31
Naquele lempo:
Passados oito dias, outra vez estavam dentio os discipulos,
c Tome com eles. Veio Jesus, fechadas as portas, c. posto no
meio deles, disse: A paz seja convosco. Depois disse a Tome:
Mete aqui o teu dedo, e olha as minhas maos, e estende tua
mao e mete-a no meu lado, e nao sejas incredulo, mas ciente.
Respondeu Tome e disse: Scnhor meu e Deus men! Jesus Ihe
disse: Porque me viste creste? Bcm-avcnturados os que niio
viram e creram.
Muitos outros sinais ainda fez Jesus em prcsenca dos dis
cipulos, os quais nao estao escritos neste livro; e estes foram
escritos para que creiais que Jesus e o Cristo. Filho de Deus,
e para que. crendo, tenhais vida em seu nome.

7 de outubro — Ss. Sergio e Baco, martires
Epistola 2, Cor. 4, 7-15 (ver 27 de julho)
Evangelho, Mc. 13, 9-13
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Estai alerta: Entregar-vos-ao aos sinedrios, e nas sinagogas sereis agoitados, e comparccereis perante os governadores
e os reis por amor de mim, para dar testemunho perante eles.
Antes tera de ser pregado o Evangelho a todas as nagoes.
Quando vos levarem para serdes entregues. nao vos preocupeis
com o que haveis de falar, mas o que naquela hora vos
for dado, isto falai, pois nao sereis vos que falais, mas sim
o Espirito Santo. O irmao entregara a morte o irmao, e o pai
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o filho, e levantar-se-ao os filhos contra os pais e os matarao, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. O
que perseverar ate o fim, esse sera salvo.

8 de outubro — Sta. Pelagia, Sta. Brigida, viuva
Epistola, Rom. 6, 12-18
Irmaos:
Nao reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, obedecendo vos as concupiscendas; nem deis vossos membros ao
pecado como armas de iniqtiidadc. mas antes, oferecei-vos a
Deus, como mortos que tornaram a vida, e dai vossos mem
bros a Deus, como armas de justiga. Porque o pecado ja nao
tcra dominio sobre vos, pois que nao estais sob a Lei, mas
sim sob a graga.
Mas como! “Pecaremos porque nao estamos sob a Lei,
e sim sob a gra$a?” De modo algum. Nao sabeis que, oferecendo-vos a alguem para lhe obedecerdes, vos tornais escravos
daquele a quem vos sujeitais, seja do pecado, para cair na
morte, seja da obediencia, para alcancar a justica? Porem
gra?as sejam dadas a Deus, porque. sendo outrora escravos
do pecado, obedecestes de coragao a norma de doutrina em
que fostes iniciados, e, livres ja do pecado, viestes a ser servos
da justiga.

Evangelho, Lc. 17, 1-6
Naquele tempo:
Disse file a seus discipulos: Inevitavel e que haja escandalos: contudo, ai daquele por quem eles vierem! Melhor lhe
fora que lhe atassem ao pescogo urna pedra de moinho e o
atirassem ao mar, do que escandalizar um destes pequenos.
Olhai por vos!
Se teu irmao pecar contra ti, corrige-o, e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se sete vezes ao dia ele pecar contra ti e
sete vezes volver para ti, dizendo: Arrependo-me, perdoar-lhe-as.
Disseram os apostolos ao Senhor: Aumenta a nossa fe.
Disse o Senhor: Se tivesseis tanta fe como um grao de mostarda, dirieis a este sicomoro: Desarraiga-te e transplanta-te no
mar, e ele vos obedeceria.
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9

de outubro -— S. Tiago, ap.

Epistola 2, Cor. 5, 20-21 e 6, 1-7
lrrnaos:
Por mandalo de Cristo, pois. somos embaixadorcs e Deus
vos exorta por meio de nos. Por Cristo vos rogamos: Reconciliai-vos coni Deus. Aquele que nao conheceu o pecado, Ele
o fez pecado por nos, para que n'Ele fossemos justiga de Deus.
Cooperando, pois, com Ele, exortamo-vos a que nao recebais em vao a grata de Deus. Porquc Ele diz:
“No tempo propicio escutei-te.
e no dia da salvando ajudei-te".
Este e o tempo propicio. este o dia da salvagao.
De nossa parte em nada damos molivo qualquer de cscandalo, para que nao seja ludibriado o nosso ministerio,
mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus,
em muita paciencia, em tribulagoes, em necessidades, em an
gustias, em agoites, em prisoes, em tumultos, em fadigas, em
insonias, em jejuns,
em santidade, em compreensao, em longanimidade, em
bondade, no Espirito Santo, em caridade sincera, em palavras
de veracidade,
no poder de Deus, em armas de justiga ofensivas e defensivas, em honra e dcsonra, em ma ou boa fama.

Evangelho, Lc. 6, 12-19 (ver 27 de abrill
10 de outubro — S. Olimpio, S. Francisco de Borja,
conf.
Epistola, Rom. 2, 7-14 (ver 19 de fev.)
Evangelho, Mt. 20, 17-19
N aquele tempo:
Subindo Jesus a Jerusalem, tomou a parte os doze dis
cipulos e disse-lhes pclo caminho: Olhai, subimos a Jerusalem,
e o Filho do homem sera entregue aos principes dos sacerdotes
e aos escribas, que o condenarao a morte, e o entregarao aos
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gcntios para que o escarnegarh, o acoitem e o crucifiquem, mas
ao tcrcciro dia E)e ressuscitara.

11 de outubro — S. Filipc, diacono, Maternidade
de N. Senhora
Epistola, Gal. 5, 4-13 (ver 15 de abril)
Evangelho, Lc. 11, 37-48 (ver 18 de junhol
12 de outubro — N. S. da Conccicao Aparecida
padroeira principal do Brasil
Epistola, Hebr. 7, 11-17
Irmaos:
Porque, sc tivessc havido a consumagao pelo sacerdocio
levitico (pois sob ele recebeu o povo a lei), que necessidade
havia de suscitar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, e nao o denominar segundo a ordem de Aarao? Mudado o sacerdocio. por necessidade ha de mudar-se tanibem
a Lei. Pois benr: aquele de quem isto se diz pertence a outra
tribo, da qual nenhum se consagrou ao altar. Pois e notorio
que Nosso Senhor nasceu de Juda, a cuja tribo Moises nada
disse no tocante ao sacerdocio.
Isto se torna ainda mais evidente, se, a semelhanga de
Melquisedec, se levanta outro Sacerdote, instituido nao segun
do a norma de urna lei que se baseia na carne, mas segundo
a fdrea de vida indestrutivel; pois d'Ele se da este testemunho:
“Tu es sacerdote para sempre segundo a ordem de Melqui
sedec” .

Evangelho, Lc. 11, 27-32 (ver 28 de jan.)
13 de outubro — Ss. Carpo e Babilo, martires c
S. Eduardo, rei
Epistola 2, Cor. 4, 15-18 (ver 5 de junho)
Evangelho, Lc. 9, 23-27 (ver 5 de julho)
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14 de outubro — S. Protasio, S. CaJisto I, nidrtires
Epistola, Rom. 6, 18-34 (ver 24 de maio)
Evangelho, Mt. 10, 28-33 (ver 23 de fev.)
15 de outubro — Sta. Teresa de Jesus, S. Luciano,
martir — S. Raimundo, conf.
Epistola 1, Cor. 8, 1-7 (ver 7 de abril)
Evangelho, Mt. 5, 43-48 (ver 29 de fev.)
16 de outubro — S. Longino, martir e Sta. Edwiges, viuva
Epistola 1, Cor. 16, 15-24 (ver 24 de agosto)
Evangelho, Jo. 19, 31-37
Naquele tempo:
Como era o dia da Preparagao [da Pascoa], para que
os corpos nao ficassem na cruz no dia de sabado, por ser
grande dia aquele sabado, rogaram os judeus a Pilatos que
lhes quebrassem as pernas e os tirassem. Vieram, pois, os
soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que
com Ele estava crucificado; chegando a Jesus, como o viram
ja morto, nao lhe quebraram as pernas, mas urn dos soldados
atravessou-lhe com urna langa o lado, e imediatamente saiu
sangue e agua. Aquele que o viu deu testemunho, e o seu
testemunho 6 verdadeiro; ele sabe que diz a verdade, para
que se cumprisse a Escritura: “Nao lhe quebrareis nenhum
osso” . E outra Escritura diz tambem: “Olharao para aquele
a quem traspassaram” .
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17 de outubro — Ss. Cosme e Damiao, martires, e
Sta. Margarida Maria Alacoque, virg.
Epistola 1, Cor. 1, 26*31 (ver 8 de maio)
Evangelho, Mt. 15, 29-31
Naquele tempo:
Partindo dati, vcio Jesus para pcrto do mar da Galileia,
c, subindo ao monte, sentou-se ali. Acercou-se d’£le mna gran
de multidao, na qual havia coxos, mancos, cegos, mudos e
muitos outros, e os estenderam a seus pes, e £le os curou.
A multidao admirava-se vendo que os mudos falavam, os
mancos saravam, os coxos andavam e os cegos viam. E glorificavam o Deus de Israel.

18 de outubro — Sao Lucas, evangelista
Epistola 2, Cor. 8, 16-32
Irmaos:
Grajas sejam dadas a Deus, que pos no coragao de Tito
o mesmo interesse por vos, pois nao so acolheu o nosso rogo,
mas com grande zelo, seguindo o seu proprio desejo, parte
rumo a vos. Com ele enviamos outro irmao, cujo elogio na
pregagao do Evangelho esta difundido por todas as igrejas;
e nao so isto, como tambem foi escolhido pelas igrejas para
nosso companheiro de viagem nesta obra de caridade que fazemos para gloria do proprio Senhor e como prova da nossa
boa vontade, evitando assim que alguem lance suspeitas por
causa da larga coleta promovida por nos. Pois “visamos o
bem nao so diante de Deus, mas tambem diante dos homens”.
Enviamos com eles nosso irmao, cujo zelo temos experimentado com freqiiencia em . muitos negocios, e agora ele mostra
especial interesse, pela grande confianga que tem em vos. Quer
se trate de Tito, companheiro meu e cooperador entre vos;
quer de nossos irmaos, que sao enviados das igrejas, urna gloria
de Cristo, mostrai-lhes a vossa caridade a face das igrejas, jus
tificando os louvores que vos temos feito.
E v a n g e lh o , Lc. 10, 1-7 (v er 6 de fe v .)
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If) de outubi’o — S. Pedro de Alcantara, padroeiro
principal do Brasil. — S. Hara, patr. e martir
Epistola, Fil. 3, 7-12 (ver 13 de julho)
Evangelho, Lc. 12, 32-34
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Nao ternas, pequeno rebanho. porque vosso Pai se comprouve
em vos dar o reino.
Vendei vossos bens e dai-os de esmola;
1'azei para vos bolsas que nao se gastam,
um tesouro inesgotavel nos ceus,
onde nem o ladrao chega nem a traga roi;
porque onde esta o vosso tesouro.
ali estara o vosso coragao.

20

de outubro — S. Challita, martir

Epistola, Fil. 1, 21-30 (ver 20 de marco)
Evangelho, Mt. 5, 1-12 (ver 30 de julho)
21 de outubro — Ss. Ilario e Maleo, confs.,
Epistola, Fil. 4, 10-18 (ver 16 de abril)
Evangelho, Mt. 19, 27-30 (ver 20 de agosto)
22 de outubro — S. Liminaos e os 7 martires
Epistola, Rom. 15, 1-8 (ver 5 de agosto)
E v a n g e lh o , Lc. 12, 39-44 (v er 2 de jan .)
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23 de outubro — S. Inacio, patr.
Epistola 1, Tim. 1, 1-8
Trmaos:
Paulo, apostolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso
Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperanca,
a Timoteo. verdadeiro filho na fe:
a graca, a misericordia, a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus.
Nosso Senhor.
Roguei-te, ao partir eu para a Macedonia, que ficasses
em Efeso, a fim de inculcar a alguns que nao ensinassem
doutrinas estranhas, nem se ocupassem com mitos e genealo
gias interminaveis, coisas que mais servem para gerar disputas
do que para o plano de salvacao de Deus na fe. O fim da
pregagao e a caridade de um coracao puro, de urna consciencia boa e de urna fe nao fingida.
Disto alguns se desviaram, vindo a dar em palavras vas,
arvorando-se em doutores da Lei, sem entenderem o que dizem
nem o que tao firmemente asseguram.

Evangelho, Mt. 10, 16-23 (ver 1 de fev.)
24 de outubro — S. Hareth e companheiros,
m artires
Epistola 2, Cor. 7, 4-11 (ver 17 de agosto)
Evangelho, Mt. 12. 1-8
Por aquele tempo ia Jesus, num dia de sabado, pelas
searas; seus discinulos tinham forne, e comecaram a arrancar
espigas e a coros-las. Os fariseus, que o viram, disseram-lhe:
Olha que teus discipulos fazem o que nao e licito fazer em
sabado. Porem Ple Ihes disse: Nao lestes o que fez David
quando teve fome, ele e os que o acompanhavam? Como
entrou na casa de Deus, e comeram os paes da proposicao,
que nao lhes era licito comer, a ele e aos seus, mas sim somente aos sacerdotes? Nem lestes na Lei que no sabado os
sacerdotes no templo violam o sabado sem se tornarem culpa-
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dos? Pois eu vos digo que o que ha aqui e maior do que o
templo. Se entendesseis o que significa “Prefiro a misericordia
ao sacrificio”, nao condenarieis os inocentes. Porque o Filho
do homem e senhor do sabado.

25 de outubro — Ss. Crisanto e Dai-ia, martires
Epistola 2, Cor. 6, 3-11 (ver 30 de julho)
Evangelho, Lc. 11, 37-48 (ver 18 de junho)
26 de outubro — Ss. Dimitrio, e Evaristo, papa
martires
Epistola 1, Tes. 2, 1-9 (ver 2 de junho)
Evangelho, Lc. 14, 25-35 (ver 22 de janeiro'1
27 de outubro — Ss. Capitolina e Eroteide,
martires
Epistola, Efes. 4, 17-25 (ver 1 de junho)
Evangelho, Mt. 10, 24-27 (ver 4 de marco)
28 de outubro — S. Tatino e companheiros,
martires
Epistola 2, Cor. 1, 23 e 2, 1-5
IrmSos:
A Deus tomo por testemunha sobre minha alma, de que
para vos poupar ainda nao fui a Corinto. Nao porque pretendamos dominar sobre a vossa fe, mas porque queremos
contribuir para vossa alegria; pois quanto a fe estais firmes.
Tomei a resolugao de nao ir outra vez a vos em tristeza.
Porque, se eu vos contristasse, quem me alegraria senao aquele
que se teria contristado por minha causa? Portanto eu vos
escrevi naqueles termos para que, quando eu for, nao tenha de
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me entristecer daqueles que deveriam alegrar-me. Confio em
todos vos, que a minha alegria seja tambem a vossa. Eu vos
escrevi levado por uma grande afligao e ansiedade de coragao, com muitas lagrimas, nao para vos entristecer, mas para
que conhegais o grande amor que vos tenho.
Se alguum me contristou, nao foi tanto a mim, porem,
em certo modo, para nao exagerar, a todos vos.

Evangelho, Lc. 12, 45-48
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Mas, se esse servo disser.em seu coragao: Meu amo tarda
a vir, e comebar a espancar os servos e as servas, a comer,
a beber, e a embriagar-se, o amo desse servo chegara no dia
em que ele menos esperar, e a hora que ele nao sabe, e o
retalhara e fa-lo-a herdar com os infieis.
Aquele servo que, conhecendo a vontade de seu amo,
nada preparou nem fez conforme esta vontade, recebera muitos agoites. Aquele que, nao a conhecendo, faz coisas merecedoras de agoites, recebera poucos. A quem muito se da,
muito se lhe reclamara, e, a quem muito se entregou, milito
se lhe pedira.

29 de outubro — S. Piajo, martir
Epistola 1, Cor. 9, 13-18
Irmaos:
Nao sabeis que os que exercem as fungdes sagradas vivem
do santuario, e os que servem ao altar, do altar participam?
Pois assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho:
que vivam do Evangelho.
Mas eu nao faco uso deste direito. Nem escrevo isto
agora para o fazer valer. Prefiro morrer a — nao, ninguem
me privari da minha gloria. Porque evangelizar nao e gloria
para mim, senao necessidade. Ai de mim se nao evangeli
zar! Se por propria iniciativa o fizesse, receberia salario: mas,
se o fago por imposigao, e como um cargo de administragao
que me foi confiado. Em que esta, pois, o meu salario? Em
que, ao evangelizar, o fago gratuitamente, sem fazer valer meus
direitos pela evangelizagao.
E v a n g e lh o , Jo. 16, 23-33 (v er 13 d e m aio)
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30

de outubro —- S. Serapiao, patr.

Epistola, Rom. 13, 1-18 (ver 14 de junho)
Evangelho, Lc. 6, 47-49
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as
pratica.
dir-vos-ei a quem e semelhante.
E semelhante ao homem que foi edificar urna casa,
cavou e aprofundou e alicercou sobre a rocha:
sobrevindo urna enchente, o rio chocou-se contra a casa,
mas nao a pode abalar, porque eia estava bem edificada.
Aquele que ouve e nao faz
e semelhante ao homem que edificou sua casa sobre terra,
seni alicerce.
bateu nela a torrente, e eia logo caiu,
e grande veio a ser a ruina daquela casa.

31

de outubro — S. Jardiano, martir

Epistola 1, Cor. 16, 6-17 (ver 11 de abril)
Evangelho, Lc. 9, 7-11
Naquele tempo:
O tetrarca Herodes teve nottcias de todos estes sucessos,
e se inquietou, porquanto alguns diziam que era Joao que
ressuscitara dos mortos; outros, que era Elias que aparecera.
e outros que ressuscitara algum dos antigos profetas. Disse He
rodes: Joao eu o degolei. Quem pode ser este de quem ouco
tais coisas? E desejava ve-lo.
Ao regressarem. contaram-lhe os apostolos tudo o que
tinham feito. Tomando-os consigo, Ele retirou-se a um lugar
afastado, perto de urna cidade chamada Betsaida.
Mas a multidao deu-se conta disso, e foi atras d’£le.
Recebendo-os, falava-lhes do reino de Deus, e curava todos os
necessitados.
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Mes de Novembro
1 de novembro -— Festa de Todos os Santos

Epistola 1, Cor. 2, 1-9
Irmaos:
E eu, irmaos, cheguei a vos para vos anunciar o testemunho de Deus nao com o prestigio de eloquenda ou de sabedoria. Pois eu resolvi entre vos nao saber coisa alguma,
senao Jesus Cristo, e este crucificado. Alem disso apresenteime a vos em fraqueza, temor e muito tremor; minha palavra
e minha prega?ao nao se revelou em discursos persuasivos de
sabedoria humana, mas na manifestagao e no poder do Espirito, para que a vossa fe nao se apoiasse na sabedoria dos
homens, mas sim no poder de Deus.
Todavia, falamos entre os perfeitos urna sabedoria que
nao e deste seculo, nem dos principes deste seculo, que perecem, mas ensinamos urna sabedoria divina, misteriosa, escondida, predestinada por Deus antes dos seculos para nossa
gloria.
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A eia nenfium dos principes deste seculo conheceu, pois
se a houvessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor
da gloria. Porem, segundo esta escrito:
“Nem o olho viu, e nem o ouvido ouviu,
nem jamais penetrou no coragao do homem
o que Deus preparou para os que o amam".

Evangelho, Mt. 5, 1-12 (ver 30 de julho)
2 de novembro — Comemoragao dos Fieis
Defuntos

Epistola 1, Cor. 15, 50-57
Irmaos:
Mas isto vos digo, irmaos: a carne e o sangue nao podem
possuir o reino de Deus, nem a corrupcao herdara a incorrupgao. Eis que vou declarar-vos um misterio: Nem todos dormiremos, porem todos seremos transformados. Num instante,
num abrir e fechar de olhos, ao ultimo toque da trombeta —
pois a trombeta tocara, — os mortos ressuscitarao incorruptos,
e nos seremos transformados. Porque e preciso que este [corpo]
corruptivel se revista de incorrupgao, e que este ser mortal se
revista de imortalidade. E, quando este ser corruptivel se revestir de incorruptibilidade, e este ser mortal se revestir de
imortalidade, entao cumprir-se-a o que esta escrito:
A morte foi tragada pela vitoria.
Morte, onde esta a tua vitoria?
Morte, onde esta o teu aguilhao?
O aguilhao da morte e o pecado, e a forga do pecado
e a Lei. Porem gragas sejam dadas a Deus, que nos da a
vitoria por Nosso Senhor Jesus Cristo.
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Evangelho, Jo. 5, 19-29
Naquele tempo:
Responde», pois. Jesus, dizendo-lhes: Em verdade. em verdade vos digo: O Filho nada pode fazer por si mesmo, senao
o que ve o Pai fazer: porque o que este faz, fa-lo igualmente
o Filho. Porque o Pai ama o Filho. e lhe mostra tudo o que
file faz, e mostrar-lhe-a ainda maiores obras do que estas, de
sorte que ficareis maravilhados. Assim como o Pai ressuscita
os mortos e Ihes da vida, assim lambem o Filho, aos que quer,
da a vida. Pois o Pai nao julga a ninguem, mas entregou ao
Filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o Filho,
como honram o Pai. Aquele que nao honra o Filho nao
honra o Pai que o enviou.
Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que escuta
minha palavra, e ere n’Aquele que me enviou, tem a vida
eterna e nao e julgado, porque passou da morte a vida. Em
verdade, em verdade vos digo: Chega a hora, e e esta, em
que os mortos ouvirao a voz do Filho de Deus, e os que a
escutarem viverao. Pois, assim como o Pai tem a vida em
si mesmo, assim tambem deu ao Filho ter vida em si mesmo.
E deu-lhe poder de julgar, porquanto file e o Filho do homem.
Nao vos admireis disto, porque chega a hora em que todos os
que estao nos sepulcros ouvirao a sua voz, e os que operaram
o bem sairao para a ressurreigao da vida, e os que operaram
o mal para a ressurreigao do juizo.

3 de novembro — S. Esimas e companheiros
Epistola, Rom. 2, 17-25 (ver 25 de setembro)
Evangelho, Mt. 10, 28-33 (ver 23 de fev.)
4 de novembro —• Ss. Vital e Agricola, martires e
S. Carlos Borromeo, conf.
Epistola, Rom. 11, 16-23 (ver 11 de maio)
E v a n g e lh o , M t. 8, 34-37 (v e r 25 d e m aio)
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5 de novembro — S. Asia, conf.
Epistola 1, Cor. 9, 24-28 (ver 12 de junho)
Evangelho, Mt. 8, 14-22 (ver 21 de julho)
6 de novembro — S. Isaac, conf.
Epistola, Hebr. 12, 9-16
Irmaos:
Ainda mais: nos respeitavamos os nossos pais segundo
a carne quo tivemos para nos corrigir; quanlo mais nao nos
devemos submeter ao Pai dos espiritos, para alcangarmos a
vida? Como efeilo, aqueles, segundo hem Hies parecia, nos edu
caram corrigindo para nos proporcionar uma felicidade de
poucos dias; mas feste, nao olhando senao para o nosso proveito, nos corrige a fim de termos parte na sua santidade.
Nenhuma correyao parece, de momento, agradavel, mas sim
dolorosa; mais tarde, porem, oferece frutos amenos de justiga
aos que por ela foram exercitados.
Pelo que, levantai as maos caidas c os joclhos enfraquecidos, e fazei retos os caminhos para os vossos pes, a fim
de que o membro tolhido, em vez de deslocar-se, antes seja
curado.
Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual nin
guem vera o Senhor; olhando bem que ninguem se afaste da
grafa de Deus, e que nao venha a brotar nenhuma raiz amarga, que provoque desordens e infeccione os demais. Olhai
que ninguem seja venal e corrupto, como Esaii. que por um
manjar vendeu sua primogenitura.

Evangelho, Mt. 11, 25-30 (ver 5 de Janeiro)
7 de novembro — S. Jaron e coinpanheiros,
martires
Epistola, Hebr. 10, 26-34
Irmaos:
Porque, se voluntariamente pecamos depois de receber o
conhecimento da verdade, ja nao resta sacrificio pelos pecados,
senao uma terrivel expectagao de juizo, e o ardor do fogo
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que ha de devorar os adversarios. Se aquele que menospreza
a Lei de Moises, sem misericordia e condenado a morte sob
a palavra de duas ou tres testemunhas, de quanto maior casti
go pensais que sera digno aquele que pisar aos pes o Filho
de Deus e tem em conta de profano o sangue do seu testa
mento, no qual foi santificado, e insulta o Espirito da graca?
Porque conhecemos aquele que disse: “Minha 6 a vinganga;
eu retribuirei” . E depois: “O Senhor julgara seu povo” . Terrivel e cair nas maos do Deus vivo.

Evangelho, Lc. 13. 31-35
Naquele tempo:
Naquela hora acercaram-se d’file alguns fariseus, dizendoIbe: Sai e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-tc. file
Ihcs disse: Ide e dizei a essa raposa: Eu expulso os demonios
e fago curas hoje, e fa-las-ei amanha, e ao terceiro dia consumarei minha obra. Pois hei de andar hoje e amanha e no
dia seguinte, porque nao pode ser que um profela perega fora
dc Jerusalem.
Jerusalem, Jerusalem, que matas os profetas c apedrejas
os que te sao enviados! Quantas vezes eu quis juntar tens fiIhos como a ave junta sua ninhada debaixo das asas, e nao
quisestes! Eis, vossa casa vos sera deixada. Digo-vos que nao
me vereis ate que digais: Bendito o que vem em nome do
Senhor!

8 de novembro — S. Miguel Arcanjo
Epistola, Hebr. 1, 13-14 e 2, 1-5
Irmaos:
A qual dos anjos, porem, disse file jamais:
“Senta-te a minha direita,
ate que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus
p£s”7
Porventura nao sao todos eles espiritos ministradores en
viados para servir aos que devem herdar a salvacao?
Por isso, e mister que tanto mais atendamos ao que
ouvimos, para que nao nos desviemos da rota. Pois, se. a pala
vra promulgada pelos anjos se tornou firme, a ponto, de tdda
transgressao e desobediencia receber u merecida sangao, como.
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podcmos nos escapar, se menosprezarmos tao grande salva?ao, a qual foi inaugurada pela pregagao do Senhor. foi entre
nos confirmada pelos que a ouviram. atestando-a Deus com
sinais. e prodigios, e diversos milagres e dons do Hspirito San
to, conforme a sua vontade.
Pois nao foi aos anjos que Ele submeteu o mundo futuro
de que falamos.

Evangelho, Jo. 1, 43-51
Naquele tempo:
No outro dia, querendo Jesus sair para a Galileia, encontrou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida,
a cidade de Andre e de Pedro.
Filipe encontrou Natanael, e Ihe disse: Achamos aquele
de quem escreveram Moises, na Lei, e os Profetas, Jesus, filho
de Jose de Nazare. Disse-lhe Natanael: De Nazare pode sair
algo de bom? Disse-lhe Filipe: Vem e veras. Jesus viu Na
tanael que vinh;* para Ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro
israelita, em quem nao ha dolo. Disse-lhe Natanael: De ondc
me conheces? Respondeu Jesus c Ihe disse: Antes que Filipe
te chamasse. quando estavas debaixo da figueira. eu te vi.
Natanael respondeu-lhe: Rabbi, tu es o Filho de Deus, tu es
o Rei de Israel. Respondeu Jesus, e Ihe disse: Porque te disse
que te vi debaixo da figueira eres? Coisas maiores has de ver.
E disse-lhe: Em verdade, em verdade vos digo: vereis abrir-se
o ceu, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho
do homem.

9 de novembro — Sta. Matrona
Epistola 1, Cor. 15, 58 e 16, 1-8 (,ver 18 de maio)
Evangelho, Jo. 4, 4-14
Naquele tempo:
Tinha £le de passar pela Samaria. Chega, pois, a urna
cidade da Samaria chamada Sicar, proxima da herdade que
Jacob deu a seu filho Jose. La estava uma fonte de Jacob.
Fatigado do caminho, sentou-se Jesus, sem mais, junto it
fonte; era quase a hora sexta. Chega uma mulher de Samaria
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para tirar agua. Jesus lhe diz: Da-me de beber. Pois os dis
cipulos tinham ido a cidade para comprar provisoes.
Diz-lhe a midher Samaritana: Como e que tu, sendo judeu,
pedes de beber a mim, mulher Samaritana? Porque nao se
comunicam judeus e Samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe:
Se conhecesses o dom de Deus e quem e que te diz: Da-me
de beber, tu pedirias a Ele. e file te daria ligua viva. Disselhe a mulher: Senhor, nao tens com que tirar a agua, e o
pogo e fundo; de onde, pois, tens essa agua viva? Acaso es tu
maior do que nosso pai Jacob, que nos dcu este po$o, e
dele bebeu ele mesmo, seus filhos e seus rebanhos? Respondeu
Jesus c lhe disse: Quem bebe desta agua tornara a ter sede;
mas quem beber da agua que eu lhe der, jamais tera sede,
pois a agua que eu lhe der tornar-se-a nele urna fonte a jorrar
para a vida eterna.

10 de novembro — S. Tritonio, martir e S.
Martinho, conf.
Epistola, Rom. 8, 18-26 (ver 14 de mar§o)
Evangelho, Jo. 6, 30-40
Naquele tempo:
files entao lhe disseram: Mas tu, que sinal fazes para
que vejamos e te creiamos? Que fazes? Nossos pais comeram
o mana no deserto, segundo esta escrito: Deu-lhes a comer
pao do ceu. Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade
vos digo: Moises nao vos deu o pao do ceu; meu Pai e quem
vos da o verdadeiro pao do ceu; porque o pao de Deus e
aquele que desceu do ceu e da a vida ao mundo. DisseramIhe, pois, eles: Senhor, da-nos sempre esse pao.
Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o pao da vida; aquele
que vem a mim ja nao tera mais fome, e aquele que cre em
mim jamais tera sede. Mas eu vos digo que vos me vistes
e nao credes. Todo aquele que o Pai me da vem a mim, e o
que vem a mim eu nao o langarei fora, porque do ceu desci,
nao para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele
que me enviou. E esta e a vontade daquele que me enviou,
que eu nao perca nada do que file me deu, senao que o ressuscite no ultimo dia. Pois esta e a vontade de meu Pai,
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que iodo aquele que ve o Filho, e ere n'Ele, tenha a vida
ctcrna, e eu o ressuscitarei no ultimo dia.

11 de novembro — Ss. Mena, martir, e Martinho,
conf.
Epistola 2. Cor. 2, 12-17 (ver 11 de Janeiro»
Evangelho, Lc. 11, 33-36 (ver 29 de agosto)
12 de novembro — S. Martinho, papa e martir
Epistola 1, Tim. 6, 13-20
Jrmaos:
Eu te mando diante dc Deus, que faz vivcr lodas ax
coisas, e dianle de Cristo Jesus, que fez a boa confissao em
presenja de Pdncio Pilatos, que te conserves seni mancha nem
culpa no mandato, ate a manifestajao de Nosso Senhor Jesus
Cristo, a que fara aparecer a seu tempo
o bem-aventurado e unico Soberano,
o Rei dos reis e Senhor dos senhores,
o unico que possui imortalidade,
que habita urna luz inacessivel,
o qual nenhum homem viu nem pode ver,
ao qual sejam a honra e o imperio eterno. Amem.
Aos ricos deste mundo recomenda que nao sejam altivos,
nem ponham a sua confianca na incerteza das riquezas, porem em Deus, que abundantemente nos prove de tudo, para
que o desfrutemos. praticando o bem, enriquecendo-nos de boas
obras, sendo liberals e dadivosos, e entesourando, para o futuro,
um bom fundo, com que alcangar a verdadeira vida.
6 Timotco! gitarda o deposito, evitando declamandos profa
nus dc coisas vas c as contradigdes da falsa ciencia.

Evangelho, Lc. 6, 32-36 (ver 17 de abril)
13 d e n o v em b ro — S. Joao C risostom o, dr.
E p isto la 1, T im . 2, 1-10 (v er 14 d e agosto)
E v a n g e lh o , M t. 5, 13-17 (v er 14 d e jan .)
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14 do novembro — S. Filipe, ap. e S. Josafat,
martir
Epistola, Tes. 2, 12-16 e 3, 1-5 (ver 10 de jan.)
Evangelho, Jo. 14, 8-14
Naquclc tempo:
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. e isto nos basta.
Jesus Jhe disse: Filipe, ha tanto tempo que eu cstou convosco,
e nao me conheces? Quern me viu, viu o Pai: e como entao
dizes: Mostra-nos o Pai? Nao cres que eu estou no Pai e o Pai
csta em mim? As palavras que eu vos digo nao as falo por
mini mesmo; o Pai, que habita em mim, Ele faz as obras.
Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim; ao menos
crcde-o por causa das proprias obras.
Em verdade, em verdade vos digo: aquele que ere em mim,
esse tambem fara as obras que eu fago, e as fara maiores do
que estas, porque eu vou para o Pai: e o que pedirdes em meu
nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho; se
me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.

15 de novembro — S. Eugenio, martir e S. Alberto
Magno, conf.
Epistola 2, Tes. 1, 1-9 (ver 21 de abril)
Evangelho, Lc. 12, 27-31 (ver 7 de agosto)
16 de novembro — S. Mateus, evangelista — Sta.
Gertrudes, virg.
Epistola 1, Tim. 1, 12-19 (ver 7 de agosto)
Evangelho, Mt. 9, 9-13
N aquele tempo:
Passando Jesus dali, viu, sentado ao telonio, um homcm
por nome Mateus, e lhc disse: Segue-me. E ele, levantando-se,
seguiu-o. Estando, pois, em casa sentado a mesa, eis que vieram
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muitos publicanos e pecadores sentar-sc com Je-sus e seus dis
cipulos . Vendo isto, disseram os fariseus aos discipulos: Por que
vosso mestre come com os publicanos e pecadores? E £le, que os
ouviu. disse: Os saos nao tem necessidade de medico, senao os
enfermos. Ide e aprendei o que significa: “Misericordia quero
e nao sacrificio” . Porque nao vim para chamar os justos, porem
os pecadores.

17 de novembro — S. Gregorio Taumaturgo, conf.
Epistola

2,

Cor. 1, 15-23

Irmaos:
Nesta confianga, eu tinha resolvido de primeiro ir ate vos.
para que tivesseis urna segunda graca, e, passando por vos, ir a
Macedonia, e de novo da Macedonia voltar por ai e ser por vos
encaminhado para a Judeia. Ao me propor isto, agi levianamente? Ou sera que eu me proponho as coisas levado por sentimentos humanos, de maneira que haja em mim sim e nao?
Deus me e fiel testemunha de que nossa palavra convosco
nao e sim e nao. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que vos
ternos pregado eu, Silvano e Timoteo, nao foi sim e nao, antes
n’Ele se realizou o sim. Quantas promessas ha de Deus, sao
n’file sim; e por file dizemos amem, para gloria de Deus em
nos. E Deus quem nos confirma juntamente convosco em Cristo,
quem nos ungiu, quem tambem nos selou, e quem depositou
como um primeiro sinal o Espirito em nossos coragoes. A
Deus tomo por testemunha sobre minha alma, de que para
vos poupar ainda nao fui a Corinto.

Evangelho, Mc. 11, 19-24
Naquele tempo:
Quando se fez tarde, file saiu da cidade.
Passando de madrugada, viram eles que a figueira secara
desde a raiz. Lembrando-se Pedro, lhe disse: Rabbi, olha a fi
gueira que amaldigoaste secou. E respondendo Jesus lhes disse:
Tende fe em Deus. Em verdade vos digo que, se alguem disser
a este monte: Sai-te dai e atira-te ao mar, e nao vacilar no
seu coragao, porem crer que o dito se ha de fazer, far-se-lhe-a.
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Por isso. vos digo, ludo quanto, orando, pedirdes, crede que o
recebereis e vos sera dado.

18 de novembro — S. Romano, martir
Epistola, Fil. 11, 12-21 (ver 14 de fev.)
Evangelho, Lc. 12, 11-15 (ver 19 de agosto)
19 de novembro — S. Ponciano, papa e martir e
Sta. Isabel, viiiva
Epistola 2, Cor. 6, 11-19 (ver 18 de fev.)
Evangelho, Mt. 13, 44-52 (ver 27 de jan.)
20

de novembro — S. Gregorio de Banias

Epistola, Rom. 14, 1-9 (ver 9 de junho)
Evangelho, Mt. 15, 29-31 (ver 17 de outubro)
21 de novembro — Apresentacao de N. Senhora
Epistola, Hebr. 2, 14-18 e 3, 1-5
Irmaos:
Pqis, assint como os filhos participam do sangue e da
carne, de igual 'maneira file os assumiu, para destruir pela
morte aquele que tinha o imperio da morte, isto e, o diabo,
e livrar aqueles que pelo temor da morte estavam, a vida
toda, sujeitos a escravidao. Pois, como e sabido, file nao
deu a mao aos anjos, mas sim a descendenda de Abraao.
Por isso teve de se assemelhar em tudo a seus irmaos, a fim
de vir a ser Pontifice misericordioso e fiel, nas coisas que
dizem respeito a Deus, para expiar os pecados do povo. Porque,
enquanto file mesmo padeceu sendo tentado, e capaz de ajudar
os tentados.
Por conseguinte, irmaos santos, vos que participais da
vocagao celeste, considerai o Apostolo e Pontifice da nossa
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confissao. Jesus. £le e fiel Aqucle que o constituiu, como o
foi Moises em toda a sua casa. Coubc-Lhe urna gloria a ta)
ponto superior a de Moises quanto 6 superior a gloria do
construtor a da mesma casa que edificou. Pois toda casa e
edificada por alguem, mas o Criador de todas as coisas e Deus.

Evangelho, Lc. 11, 27-32 (ver 12 de outubro)
22 de novembro — Sta. Cecilia, virg. e martir
Epistola 1, Cor. 7, 36-40 (ver 25 de junho)
Evangelho, Mt. 25, 1-13 (ver 26 de jan.)
23

de novembro — S. Sisinio, conf.

Epistola 1, Cor. 3, 1-9 (ver 23 de julho)
Evangelho, Lc. 12, 35-44 (ver 2 de jan.)
24 de novembro — Sta. Catarina, virg. e martir e
S. Joao da Cruz
Epistola 1, Cor. 7, 25-35 (ver 26 de jan.)
Evangelho, Lc. 10, 22-24 (ver 20 de set.)
25 de novembro — S. Clemente, papa e martir
Epistola, Fil. 3, 17-21 (ver 3 de set.)
Evangelho, Mt. 24, 45-51 (ver 23 de jan.)
26 d e n o v em b ro — S . P ed ro , patr.
E p isto la , G al. 6, 1-11 (v e r 23 d e m aio)
E v a n g e lh o , Lc. 13, 1-9
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27 de novembro — S, Jaco
Epistola 2, Tim. 2, 8-17 (ver 9 de julhol
Evangelho, Mt. 10, 28-33 (ver 23 de fev.t
28 de novembro — S. Estevao Novo, martir
Epistola 2, Cor. 11, 4-10
Irmaos:
Porque, se qualquer um pregando ootro Jesus que nao o
que vos ternos pregado, ou dando-vos outro Espirito que nao
o que vos tem sido dado, ou outro evangelho que nao o que
haveis recebido, de boa vontade o suportais. Creio, porem.
que em nada sou inferior a esses “supcr-apostolos”, e. embora
imperito de palavra, nao o sou de ciencia, pois em tudo e
sempre a ternos manifestado entre vos.
Ou sera que corneti um pecado humilhando-me a mini
mesmo, para que fosseis vos exaltados, pregando-vos gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas estipendio para servir a vos; e, estando entre vos
e achando-me necessitado, a ninguem fui pesado, pois as minhas neeessidades acudiram os irmaos vindos da Macedonia.
E em todo momento me guardei e me guardarei de vos ser
pesado. Pcla verdade de Cristo que esta em mim, que esta
gloria nao sofrera mingua nas regioes de Acaia.

Evangelho, Mt. 23, 29-39 (ver 2 de agosto)
29 de novembro — S. Saturnino, martir
Epistola, Rom. 15, 1-8 (ver 5 de agosto)
Evangelho, Mt. 4, 18-23 (ver 8 de jan.)
30 d e n o v em b ro —

S a n to

A n d re, a p o sto lo

E p isto la 1, Cor. 1, 26-31 (v er 5 d e fe v .)
E v a n g e lh o , Mt. 4, 18-23 (v er 30 d e ju lh o j
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Mes de Dezembro
1 de dezembro — S. Francisco Xavier e
S. Naum, prof.
Epistola 2, Cor. 12, 9-14 (ver 8 de janeiro)
Evangelho, Mt. 16, 15-18 (ver 2 de julhot
2 de dezembro — S. Nunes, conf.
Epistola 1, Tes. 4, 1-9 (ver 7 de out.)
Evangelho, Mt. 21, 17-22 (ver 15 de jan.)
3 de dezembro — Ss. Safania e Ubadia, profs.
Epistola, Hebr. 10, 26-34 (ver 1 de novembro)
Evangelho, Lc. 11, 37-48 (ver 18 de junho)
4 de dezembro — Santa Barbara, virgem e martir
Epistola 1, Cor. 7, 36-40 (ver 25 de junho)
Evangelho, Mt. 25, 1-13 (ver 26 de jan.)
5 de dezembro — S. Sabas, conf.
Epistola 2, Cor. 8, 9-16 (ver 21 de junho)
Evangelho, Me. 10, 28-31 (ver 17 de jan.)
6 de dezembro — S. Nicolau, conf.
Epistola, Hebr. 13, 7-17 (ver 28 de janeiro)
Evangelho, Mt. 25, 14-30 (ver 10 de jan.)
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de dezembro — S. Ambrosio, conf.

Epistola 2. Tim. 4, 1-8 (ver 14 de janeiro)
Evangelho. Jo. 7, 37-44 (ver 3 de marco)
8 de dezembro — Imaculada Conceicao de Nossa
Senhora

Epistola, Hebr. 7, 11-17 (ver 12 de outubro)
Evangelho, Le. 11, 27-32 (ver 21 de nov.)
9 de dezembro — S. Francisco de Paula, conf.
Epistola 1, Cor. 1, 1-19 (ver 23 de agosto)
Evangelho, Lc. 11, 27-32 (ver 20 de fev.)
10 de dezembro — S. Melquiades, papa e martir
Epistola, Col. 1, 1-19 (ver 5 de set.)
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Evangelho, Lc. 11, 11-13
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Que pai entre vos, se o filho lhe pede um pao. dar-lhe-a
uma pedra? Ou, se lhe pede um peixe. dar-lhe-a, em vez do
peixe, uma serpente? Ou, se lhe pede um ovo. dar-lhe-a um
escorpiao? Se vos, pois, sendo mans, subeis dar coisas boas
a vossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial darii o Espirilo Santo aos que Iho pedirem?

11 de dezembro — S. Damaso I, papa conf.
S. Daniel
Epistola 1, Tes. 5, 12-23 (ver 12 de fev.)
Evangelho, Mt. 5, 13-17 (ver 14 de jan.)
12 de dezembro — S. Esperidiao, conf. —
N. Senhora de Guadalupe
Epistola 2, Cor. 1, 8-14 (ver 13 de fev.)
Evangelho, Me. 1, 28-34
Naquele tempo:
Logo a sua fama se estendeu por Ioda parte em todas
as regioes limltrofes da Galileia.
E £le, saindo logo da sinagoga, veio a casa de Similo e
de Andre, com Tiago e Joao. A sogra de Simao estava acamada com febre, e logo disseram isso a Ele Aproximando-se
£le, tomou-a pela mao e levantou-a. A febre deixou-a e eia
pos-se a servi-los.
Chegado o entardecer, posto ja o sol, levaram-lhe todos os enfermos e endemoninhados, e toda a cdade reuniu-se
a porta; £le curou muitos pacientes de diversas enfermidades,
e expulsou muitos demonios, e nao permitia aos demonios falarem, porque o conheciam.
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13 de dezembro — Sta. Luzia, virg. e martir
Epistola 2, Cor. 10, 12-17 (ver 10 de fev.)
Evangelho, Mt. 13, 44-52 (ver 27 de jan.)
14 de dezembro — S. Apolonio, martir
Epistola, Gal. 3, 21-29
Irmaos:
Logo, a Lei esta contra as promessas de Deus? De forma
alguma. Se tivesse sido dada uma Lei capaz de dar vida,
realmente a justiga viria da Lei. Porem a Escritura encerrou
ludo sob o [imperio do] pecado, para que a promessa fosse
dada aos crentes pela fe em Jesus Cristo. E assim, antes de
vir a fe, estavamos encarcerados sob a Lei, a espera da fe
que havia de revelar-se. De sorte que a Lei foi o nosso pedagogo para nos levar a Cristo, a fim de que fossemos justificados pela fe. Mas, chegada a fe, ja nao estamos sob o
pedagogo.
Todos vos, pois, sois filhos de Deus pela fe em Cristo
Jesus. Porque todos vos que fostes batizados para [o nome de]
Cristo, vos revestistes de Cristo. Nao ha judeu ou grego, nao
ha servo ou livre, nao ha varao ou mulher, porque todos vos
sois um em Cristo Jesus. E, se todos vos sois de Cristo, logo
sois descendencia de Abraao, herdeiros segundo a promessa.

Evangelho, Lc. 13, 22-30
Naquele tempo:
Percorria file cidades e aldeias, ensinando, e seguindo seu
caminho para Jerusalem. Disse-lhe alguem: Senhor, sao poucos os que se salvam? £le lhes disse: Esforgai-vos por entrar
pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarao
entrar, e nao poderao, uma vez que o dono da casa se levantou e fechou a porta. Entao vos, estando fora, comegareis a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos respondera: Nao sei de onde sois. Entao comegareis a dizer:
Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas pragas.
E tornara ele: Digo-vos: nao sei de onde sois. Afastai-vos de
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mim todos, obreiros de iniqiiidade. Ali havera choro e ran
ger de dentes, quando virdes Abraao, Isaac e Jacob e todos os
profetas no reino de Deus, ao passo que vos sereis langados
fora. Virao do oriente e do ocidente, do sententriao e do
sui, e sentar-se-ao a mesa no reino de Deus, e os ultimos serao os primeiros, e os primeiros serao os ultimos.

15 de dezembro — SS. Eleuterio e Eusebio,
martires
Epistola, Col. 1, 9-17 (ver 6 de julho)
Evangelho, Lc. 12, 6-10 (ver 10 de julho)
16 de dezembro — Sta. Teofana rainha
Epistola, Efes. 5, 22-23 (ver 9 de set.)
Evangelho, Mt. 13, 31-35 (ver 7 de junho)
17 de dezembro — Os tres jovens Ananias,
Misael e Azarias
Epistola, Efes. 6, 18-24 (ver 15 de julho)
Evangelho, Lc. 11, 1-4
Naquele tempo:
Aconteceu que, achando-se Ele orando em certo lugar,
assim que acabou, disse-lhe um dos discipulos: Senhor, ensina-nos a orar, como tambem Joao ensinou os seus discipulos.
£le Ihes disse: Quando orardes, dizei:
Pai, santificado seja o teu nome;
venha o teu reino;
da-nos cada dia o pao necessario:
perdoa-nos as nossas dividas,
pois tambem nos perdoamos a todos os nossos devedores e nao nos ponhas em tentacao.
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18 de dezembro — S. Daniel, profeta
Epistola, Hebr. 11, 32-40 (ver 21 de janeiro)
Evangelho, Mt. 24, 15-22
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Quando virdes, pois, no lugar santo, a abominagao da
desolatjao predita pelo profeta Daniel, (quem ler entenda),
entiio os que estiverem na Judeia fujam para os montes; o que
estiver no terraijo nao desga para tomar nada de sua casa,
e o que estiver no campo nao volte atras em busca de seu
manto. Ai das que estiverem gravidas e das que criarem naqueles dias! Orai para que a vossa fuga nao tenha lugar no
inverno nem em sabado. Porque havera entao unia tamanha tribulagao como jamais houve desde o principio do mun
do ate agora, nem havera, e, se nao se abreviassem aqueles
dias, ninguem se salvaria; mas, por amor dos eleitos, abreviarse-ao aqueles dias.

19 de dezembro — S. Pio V, conf.
Epistola, Hebr. 12, 9-16 (ver 6 de nov.)
Evangelho, Mt. 23, 1-12 (ver 1 de julho)
20 de dezembro — Santo Inacio de Antioquia
Epistola, Rom. 8, 31-39 (ver 19 de agosto)
Evangelho, Jo. 12, 23-30 (ver 9 de fev.)
21 de dezembro — Ss. Albano e Juliano, martires
Epistola 2, Cor. 1, 15-23 (ver 17 de nov.)
Evangelho, Mc. 8, 34-38 e 9, 1
Naquele tempo:
Chamando a multidao e os discipulos, disse-lhes £le: Quem
quiser vir apos mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz
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e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vi-;1a pcrde-la-a, e
quem perder a vida por mim e pelo Evangelho, esse a salvara.
F que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder
sua alma? Pois que dara o homem em troca de sua alma?
Porque, se alguem se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geragao adultera e pecadora, tambem o
Filho do homem se envergonhara dele quando vier na gloria
de seu Pai coni os santos anjos.
E disse-lhes: Em verdade vos digo que ha alguns dos iqui
presentes que nao provarao a morte ate que vejam vir em
poder o reino de Deus.

22 de dezembro — Sta. Anastasia, martir
Epistola, Gal. 2, 2-10 (ver 23 de junho)
Evangelho, Mt. 14, 23-36 (ver 6 de julho)
?3 de dezembro — Sta. Eugenia, martir
Epistola 1, Cor. 2, 16-23 (ver 22 de fev.)
Evangelho, Mt. 25, 1-13 (ver 26 de jan.j
24 de dezembro — Vigilia de Natal
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Epistola, Rom. 7, 25 e 8, 1-5
Irmaos:
Gragas a Deus, por Jesus Cristo Nosso Senhor. . . Agora,
pois, o meu eu esta pela mente a servigo da Let de Deus,
enquanto que, pela carne, serve a lei do pecado. Por conseguinte nao ha mat's condcnaqao alguma para os que estao em
Cristo Jesus, porque a lei do espirito de vida em Cristo Jesus
iivrou-te da lei do pecado e da morte.
Pois o que a Lei era impossivel. visto ser fraca por causa
da carne, Deus [o fezl, enviando seu proprio Filho na semelhanga da carne do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiga da Lei se cumprisse em nos que nao andamos segundo a carne, porem segundo o espirito. Os que sao segundo a carne apetecem as
coisas carnais; os que sao segundo o espirito, as coisas espirituais.

Evangelho, Mt. 24, 23-28
Naquelc tempo,
Disse Jesus:
Entao, se alguem vos disser: Aqui esta o Messias, ou
acola, nao lhe deis credito, porque se levanturao falsos mes
sias e falsos profetas, e obrarao grandes sinais e prodigios para
induzirem a erro, se possivel fora, os proprios eleitos. Olhai
que eu vo-Io digo de antemao. Se vos disserem, pois: La esta
ele, no deserto, nao saias; aqui esta, num esconderijo, nao o
creiais, porque qual o relampago que sai do oriente e brilha
ate o ocidentc, assim sera a vinda do Filho do homem. Onde
esta o cadaver, ali se reunem os abutres.
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‘‘Nasceu-vos hoje um Salvador”
(S. Lucas)
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25 de dezembro — Natividade de Nosso Senhor
Jesus Cristo

Epistola, Hebr. 1, 1-12 (ver 1 de marco)
Evangelho, Lc. 2, 1-20
Naquele tempo:
Aconteceu, pois, que naqueles dias saisse ura edito de
Cesar Augusto para que todo o orbe se recenseasse. £ste recenseamento foi o primeiro enquanto Quirinio era governador
da Siria. Todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. Jose
subiu da Galileia, da cidade de Nazare, a Judeia, a cidade
de David, que se chama Belem, por ser da casa e da familia
de David, para se alistar com Maria, sua esposa, que estava
gravida. Estando eles ali, completaram-se os dias do seu parto, e eia deu a luz seu filho primogenito, e envolveu-o em
panos e deifou-o numa manjedoura, por nao haver lugar para
eles na estalagem.
Havia na mesma regiao uns pastores que estavam no
campo e velavam a noite, vigiando o rebanho. Apresentou-selhes um anjo do Senhor, e a gloria do Senhor envolveu-os
com sua luz, e eles ficaram sobressaltados de grande temor.
Disse-lhes o anjo: Nao temais, pois anuncio-vos uma grande
alegria, que e para todo o povo: Nasceu-vos hoje um Sal-
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vador, que e o Crislo Senhor, na cidade de David. Servir-vosa isto de sinal: encontrareis o Menino envolto em panos e
deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se com o
anjo lima multidao do exercito celestial, que louvava a Deus
dizendo:
“Gloria a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens de boa vontade".
Assint que os anjos se foram deles para o ceu, os pastores
disseram uns aos oulros: Vantos ja a Belem, a ver o que o
Senhor nos anunciou. Foram com presteza. e encontraram
Maria, .lose e o Menino deitado na manjedoura. Vendo isso,
contaram o que se lites dissera acerca do Menino. Todos os
que o ouviam maravilharani-se do que lhes diziant os pastores.
Maria guardava tudo isto e meditava-o ent seu corajao. Os
pastores voltarani glorificando e louvando a Deus por tudo o
que tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito.

26 de dezenibro — Felicitacao da SS. Virgem
Epistola, Hebr. 2, 14-18 e 3, 1-5 (ver 21 de nov.)
Evangelho, Lc. 1, 46-55
Naquele tempo,
Disse Maria:
Engrandece minha alnta o Senhor.
e rejubila meu espirito em Deus, men Salvador,
porque Ele oihou a humildade da sua serva.
Fis que desde agora nte chantarao bem-aventurada todas as
geraeoes,
porque fez em mint grandes coisas o Poderoso,
e santo e o seu nonte.
Sua misericordia vai de geracao ent geracao
sobre os que o tement.
Ostentou o poder do seu braco.
e dispersou os que se orgulham coni os pensamentos de seu
coragao.
Dcrrubou os potenlados dos sens tronos,
e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos,
e os ricos despediu-os vazios.
Acolheu Israel seu servo,
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lembrando-se da sua misericordia,
segundo o que prometera a nossos pais.
em favor de Abraao e de sua descendenda para sempre.

27 de dezembro — S. Estevao, protomartir
Epistola

2,

Cor. 11, 1-9 (ver 28 de nov.)

Evangelho, Mt. 23, 29 e 24, 1-2 (ver 2 de ag.)
28 de dezembro — S. Cornelio, martir
Epistola, Hebr. 4, 14-16 e 5, 1-5 (ver 25 de fev.)
Evangelho, Mt. 6, 5-15
Naquelc tempo,
Disse Jesus:
E, quando orardes, nao sejais como os hipocritas.
files gostam de orar em pe nas sinagogas e nas csquinas das
ruas, para serem vistos pelos homens:
em verdade vos digo que esses ja receberam a recompcnsa.
Tu, quando orares, entra em teu quarto e. fechada a porta.
ora a teu Pai, que esta em oculto;
e teu Pai, que ve o oculto, te recompensani.
E, orando, nao sejais loquazes como os gentios, que pensam
ser escutados por causa do seu muito falar.
Nao vos assemelheis. pois, a eles, porque vosso Pai conhcce
as coisas de que necessitais antes de Ihas pedirdes.
Assim pois haveis de orar:
Pai nosso, que estas nos ceus.
santificado seja o teu nome;
venha a nos o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no ceu.
O pao nosso de cada dia da-nos hoje,
e perdoa-nos as nossas dividas,
assim como nos perdoamos aos nossos devedores,
e nao nos induzas em tentagao,
mas livra-nos do mal.
Porque, se perdoardes aos homens as suas faltas,
tambem perdoara a vos vosso Pai celeste.
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Mas. se nao perdoardes aos homcns,
vosso Pai tambem nao vos perdoara os vossos pecados.

29 de dezembro — Os Santos Inocentes
Epistola, Hebr. 11, 23-31 (ver 18 de set.)
Evangelho, Mt. 2, 13-18
Naquele tempo:
Enquanto partiam, o anjo do Senhor apareceu cm sonho
a Jose e Ihe disse: Levanta-te. torna o menino e sua mae,
c foge para o Egito, e fica ali ate que eu te avise, porque
Herodes procurara o menino para Ihe lirar a vida. Levantando-se de noite, ele tomou o menino c a mae, e partiu para
o Egito, e ali permaneceu ate a morte de Herodes, a fim de
que se cumprisse o que o Senhor prenunciara por seu profeta,
dizendo: "Do Egito chamei meu filho” .
Entao Herodes, vendo-se burlado pclos magos, irritouse em extremo, e mandou matar todos os meninos que havia
em Belcm e em seus arredores. de dois anos para baixo, consoante o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Entao
cumpriu-se a palavra do profeta Jeremias, que diz:
“Uma voz se ouve em Rama,
muita Iamentagao e gentido:
e Raquel que chora os filhos,
c recusa ser consolada, porque ja nao existem” .

30 de dezembro — Sta. Anisia, martir e Sta.
Teodora
Epistola 1, Tes. 2, 9-14 (ver 27 de junho)
Evangelho, Mt. 5, 27-32
Naquele tempo.
Disse Jesus:
Ouvistes que foi dito: Nao adulteraras. Eu, porem, vos digo:
Todo aquele que olha uma mulher desejando-a, ja adulterou com eia em seu coragao.
Se, pois, teu olho direito te escandaliza,
arranca-o e atira-o para longe de ti,
1
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porque melhor e para ti que peresa um de teus membros,
do que teu corpo todo seja langado no inferno.
E, se tua mao direita te escandaliza,
corta-a e atira-a para longe de ti,
porque melhor e para ti que perega um de teus membros,
do que teu corpo todo seja langado no inferno.
Tambem foi dito:
Aquele que repudiar sua mulher de-lhe libelo de repudio.
Eu, porem, vos digo: Quem repudiar sua mulher — exceto no
caso de fornica?ao — expoe-na ao adulterio,
e aquele que se casa com a repudiada comete adulterio.

31

de dezembro — S. Suttiquio, conf.

Epistola, Efes. 4, 25-32 e 5, 1-2 (ver 22 de junho)
Evangelho, Lc. 10, 25-37
Naquele tempo:
E eis que se levantou um doutor da Lei para O tcntar,
e disse: Mestre, que farei para alcan?ar a vida eterna? Dissclhe Ele: Que esta escrito na Lei? Como les? Ele respondeu,
dizendo: Amaras o Senhor teu Deus de todo o teu cora?ao,
com toda a tua alma, com todas as tuas for$as e com toda
a tua mente, e ao proximo como a ti mesmo. E £le Ihe
disse: Respondeste bem. Faze isto, e viveras. Querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: E quem e meu proximo?
Tornando Jesus a palavra, disse: Descia um homem de
Jerusalem a Jerico, e caiu em poder de ladroes, que, depois
de o despojarem e ferirem, se foram, deixando-o semimorto.
Por casualidade, desceu um sacerdote pelo mesmo caminho, e,
vendo-o, passou de largo. Igualmente um levita, passando por
aquele lugar, tambem o viu e passou adiante. Mas um Sama
ritano, que ia de viagem, chegou a ele e, vendo-o, moveu-se
de compaixao, aproximou-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho; fe-lo montar em sua propria cavalgadura, conduziu-o a estalagem e tomou cuidado dele. Pela
manha, tirando dois dinheiros, deu-os ao estalageiro e disse:
Cuida dele, e, o que gastares a mais, na volta eu to pagarei.
Quem destes tres te parece ter sido proximo daquele que caiu
em poder dos ladroes? Ele respondeu: O que fez com ele mi
sericordia. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, e faze tu o mesmo,
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II CICLO TEMPORAL
Se o l.° de novembro cai de 4.a-feira ate domingo
tera Edificagao e Dedicagao; e se cai 2.a ou 3,afeira, tera so Edificatjao.
Domingo da Dedicacao da igreja (8.° antes do
Natal)
Epistola, Hebr. 9, 11-15
lrmaos:
Porern Cristo, constituido Pontifice dos bens futuros, atraves do tabernaculo melhor e mais perfeito, nao feito por
maos de homens, isto e, nao desta criagao; nem pelo sangue
dos bodes e dos bezerros, mas pelo seu proprio sangue entrou
urna vez para sempre no santuario, depois de ter conquistado
urna redengao eterna. Porque, se o sangue dos bodes e dos
touros, e a cinza da vaca, com que se aspergent os impuros,
os santifica para a pureza da carne, quanto mais o sangue de
Cristo, que pelo Espirito eterno a si inesmo se ofereceu imaculado a Deus, limpara a nossa conscienda das obras mortas,
para servirmos ao Deus vivo!
Por isto file e mediador de testamento novo, a fim de
que, havida a morte, para redengao das transgressoes cometidas sob o primeiro testamento, os que foram chamados recebessem as promessas da heranga eterna.

Evangelho, Jo. 10, 22-42
Naquele tempo:
Celebrava-se entao em Jerusalem a Dedicagao; era inverno, e Jesus passeava no templo, pelo portico de Salomao.
Rodearam-no, pois, os judeus e lhe disseram: Ate quando vais
manter-nos em suspenso? Se es o Cristo, dize-no-lo claramente.
Respondeu-lhes Jesus: Ja vo-lo disse, e nao o credes; as obras
que eu fago em nome de meu Pai, essas dao testemunho de
ntim; porem vos nao credes, porque nao sois das minhas oveIhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conhego,
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e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nao
perecerao para sempre, e ninguem as arrebatara de minha
mao. O Pai que mas deu e maior do que todos, e ninguem
as podera arrebatar da mao de meu Pai. Eu e o Pai somos
um. De novo os judeus trouxcram pedras para o apedrejarem.
Jesus observou-lhes: Muitas obras vos tenho mostrado da
parte de meu Pai; por qual delas me apedrcjais? RespondcramIhe os judeus: Por nenhuma obra boa te apedrejamos, mas
sim pela blasfemia, porque, sendo homem, tu te fazes Deus.
Jesus replicou-lhes: Nao esta escrito em vossa Lei: "Eu digo:
deuses sois”? Se eia chama deuses aqueles a quem foi dirigida
a palavra de Deus, e a Escritura nao podc falhar, podereis
dizer d’Aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo: Blas
temas, porque eu disse: Sou Filho de Deus? Se eu nao fago
as obras de meu Pai, nao me creiais; mas, se as fago, ja que
nao credes em mim, crede nas obras, para que saibais e conhegais que o Pai esta em mim, e eu no Pai. — De novo
procuravam prende-lo, mas Ele escapou-se de suas maos.
E partiu £le de novo para o outrq lado do Jordao, ao
lugar em que Joao batizara da primeira vez, e ali permaneceu.
Muitos vinham a £le e diziam: Joao nao fez sinal nenhum,
mas todas as coisas que Joao disse deste eram verdadeiras. E
muitos, ali, creram n’£le.

Domingo da Edificacao da igreja
Epistola, Hebr. 9, 1-7
Irmaos:
Ora, tambem o primeiro [testamento] tinha instituigoes
de culto e o santuario terrestre. Foi construido um tabernaculo,
e nele urna primeira estancia, em que estavam o candelabro,
e a mesa, e os paes da proposigao. Esta estancia chamava-se
o Santo. Depois do segundo veu, outra estancia do taber
naculo, a qual se chamava o Santo dos Santos, no qual estava
o altar de ouro dos perfumes e a arca do testamento, coberta
toda de ouro, e nela um vaso de ouro que continha o mana,
a vara de Aarao, que reverdecera, e as tabuas do testamento.
Em cima da arca estavam os querubins da gloria, que cobriam o propiciatorio. Nao e, porem, agora o momento de
falar sobre tudo isso em particular.
Dispostas assim as coisas, na primeira estancia do taber
naculo entravam os sacerdotes em todo o tempo em que de-
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sempenhavam os seus ministerios; mas. na segunda, unia vez
ao ano entrava so o pontifice, nao sem haver oferecido o
sangue em expiacao das suas ignorandas e das do povo.

Evangelho, Mt. 16, 13-20 (ver 18 de jan.)
Domingo da Anunciacao a Zacarias
(l.° do Advento)
Epistola, Rom. 4, 13-23 (ver 23 de set.l
Evangelho, Lc. 1, 1-25 (ver 23 de set.)
Domingo da Anunciacao da SS. Virgem
(2.° do Advento)
Epistola, Gal. 3, 15-20 (ver 25 de marco)
Evangelho, Lc. 1, 26-38 (ver 25 de marco)
Domingo da Visitacao
(3.° do Advento)
Epistola, Efes. 1, 1-10 (ver 2 de julho)
Evangelho, Lc. 1, 39-45 (ver 2 de julho)
Domingo da Natividade do Precursor
(4.° do Advento)
Epistola, Gal. 4, 19-27 (ver 24 de junho)
Evangelho, Lc. 1, 57-66 (ver 24 de junho)
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Domingo da Revela^ao a Sao Jose
(5.° do Advento)
Epistola, Efes. 3, 1-12
Irmaos:
Por isto eu, Paulo, [sou] prisioneiro de Cristo Jesus por
amor de vos gentios. Certamente ouvistes falar da dispensajao da grafa de Deus a mim conferida em vosso beneficio,
quando, por uma revelacao, me foi dado conhecer o misterio
como acabo de expor brevemente. Pela sua leitura podeis co
nhecer a minha inteligencia do misterio de Cristo, que nao foi
dado a conhecer as geracoes passadas, aos filhos dos homens,
como agora, pelo Espirito, foi revelado aos seus santos apos
tolos e profetas: Que os gentios sao co-herdeiros e membros
de um mesmo corpo, coparticipantes das promessas em Cristo
Jesus mediante o Evangelho, cujo ministro eu fui feito por
dom da grafa de Deus, a mim outorgada pela afao do seu
poder. A mim, o menor de todos os santos, foi-me outorgada
esta graga de anunciar aos gentios a incalculavel riqueza de
Cristo, e dar a todos luz acerca da dispensacao do misterio
oculto desde os seculos em Deus, criador de todas as coisas,
para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora manifestada pela Igreja aos principados e potestades nos ceus, confor
me o plano eterno que £le realizou em Cristo Jesus, Nosso
Senhor, em quem ternos a franca seguranca de aproximar-nos
d’£le confiadamente pela fe.

Evangelho, Mt. 1, 18-25 (ver 30 de set.)
Domingo antes do Natal
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Epistola, Rom. 1, 1-12
Jrmaos:
Paulo, servo de Cristo Jesus,
chamado a ser apostolo, escolhido para o Evangelho de Deus,
que por seus profetas file havia prometido nas Santas Escrituras,
neerca de seu Filho. nascido da descendenda de David, secun
do a carne,
constituido Filho de Deus. poderoso segundo o Esplrito de
santidade
a partir da ressurreiciio de entre os mortos.
Jesus Cristo Senhor Nosso,
pelo qual recebemos a graga e o apostolado
a fini de promover a obediencia a fe. para gloria de seu nonie
em tddas as nacoes,
entre as quais vos contais tambem vos. os chamados de Jesus
Cristo;
a todos os amados de Deus chamados santos. que estais em
Roma
a craga e a paz seja convosco. da parte de Deus. nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo.
Antes de tudo, dou gragas a meu Deus mediante Jesus
Cristo, por todos vos, porque a vossa fe e preconizada em
todo o mundo.
Testemunha me e Deus, a quern sirvo em meu espirito
mediante a pregapao do Evangelho de seu Filho, de que sem
cessar vos menciono. suplicando-lhe sempre em minhas ora
ches que por fim algum dia, por vontade de Deus, se me
aplaine o caminho para ir ate vos. Porque, na verdade, desejo ver-vos, a fim de vos comunicar algum dom espiritual,
para vos confirmar ou, melhor, para me consolar convosco
pela mutua comunicapao de nossa fe, a vossa e a minha.

Evangelho, Mt. 1, 1-17
Livro da geracfio de Jesus Cristo, filho de David, filho de
Abraao. Abraao gerou Isaac, Isaac gerou Jacob. Jacob gerou
Juda e seus irmaos; Juda gerou Fares e Zara de Tamar: Fares
gerou Esrom, Esrom gerou Arao, Ariio gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou
Booz de Rahab; Booz gerou Obed de Rut, Obed gerou Jesse,
Jesse gerou o rei David.
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David gerou Salomao da mulher de Urias; Salomao gerou
Roboao, Roboao gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou
losafat. Josafat gerou Jorao. Jorao gerou Ozias, Ozias gerou
Joatao. Joatao gerou Acaz, Acaz gerou Ezoquias, Ezequias
gerou Manasses, Manasses gerou Amori, Amon gerou Josias,
Josias gerou Jeconias e seus irmaos na epoca da deportacac
para a Babilonia.
r
Depois da deportagao para a Babilonia, Jeconias gerou
Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud.
Abiud gerou Hliacirn, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc.
Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar.
Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacob, Jacob gerou Jose,
o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo.
Sao, pois, ao todo quatorze as geracoes desde Abraao ate
David, quatorze desde David ate o cativeiro da Babilonia, e
quatorze desde o cativeiro da Babilonia ate Cristo.

Domingo depois do Natal
Festa da Sagrada Familia

Epistola, Rom. 15, 8-13
Irmaos:
Digo-vos que Cristo foi ministro da circuncisao pela veracidade de Deus para cumprir as promessas feitas aos pais,
ao passo que os gentios glorificam a Deus pela sua misericor
dia, segundo esta escrito:
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“Por isto te louvarei entre as gentes
e salmodiarei ao teu nome".

Evangelho, Lc. 2, 42-52
Naquele tempo:
Quando file ja contava doze anos, ao subirem eles, segundo o rito festivo, e ao voltarem, acabados os dias, o ntenino Jesus ficou ent Jerusalem, sent que setts pais o notas
sem. Pensando que file estivesse na caravana, andaratn caminho de um dia, e procuraram-no entre parentes e conhecidos.
E, nao o achando, voltaram a Jerusalem a procura d’file.
Ao fim de tres dias acharam-no no templo, sentado no meio
dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos quantos o
ouviam maravilhavam-se da sua inteligencia e das suas respostas.
Quando o virant, admiraram-se, e sua mae lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu,
aflitos, te procuravamos. E file lhes disse: Por que me procuraveis? Nao sabieis que devo ocupar-me nas coisas de meu
Pai? E eles nao entenderam o que file lhes dizia. E desceu
com eles, e veio para Nazare, e lhes era submisso, e sua ntae
conservava tudo isto em seu coragao. Jesus crescia em sabedoria e idade e graga diante de Deus e diante dos homens.

Primeiro Domingo depois da Epifania
Epistola, Rom. 4, 4-12
Irmaos:
Ora, aquele que trabalha nao se lhe conta o salario conio
graga, mas como divida. Porem ao que nao trabalha, mas
que ere naquele que justifica o impio, a fe lhe e abonada
por justiga.
Assim e que David proclama bem-aventurado o homem
a quem Deus abona a justiga sent as obras:
“Bem-aventurados aqueles cujas iniqiiidades foram perdoadas, e cujos pecados foram cobertos.
Venturoso o varao a quem o Senhor nao imputou seu
pecado” .
Ora, esta bem-aventuranga e so dos circuncidados, ou tamb6m dos incircuncisos? Com efeito, dizemos que a Abraao a fe
foi computada por justiga. Mas em que circunstancias lhe foi
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computada? Quando ele ja se havia circuncidado, ou quando
era incircunciso? Nao na circuncisao. porem na incircuncisao.
E ele rscebeu o sinal da circuncisao como selo da justi?a da
fe, que obteve na incircuncisao. Assim ele se tornou pai de
todos os crentes nao circuncidados, aos quais tambem [a fe]
viria a ser computada por justiga; e pai dos circuncidados, isto
e, dos que nao somente tern a circuncisao, porem dos que seguem igualmente os passos da fe de nosso pai Abraao antes
de ser circuncidado.

Evangelho, Jo.* 1, 29-42
Naquele tempo:
No dia seguinte Joao viu vir Jesus a si e disse: Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este e aquele
de quem eu disse: Atras de mini vem uni que e antes de mim,
porque era primeiro do que eu. Eu nao o conhecia; mas,
para que Ele fosse manifestado a Israel, eu vim e batizo em
agua. E Joao deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espirito descer do ceu como pomba e pousar sobre Ele. Eu nao o co
nhecia; mas aquele que me enviou a batizar em agua me dis
se: Aquele sobre quern vires descer o Espirito e pousar sobre
file, esse e o que batiza no Espirito Santo. E eu vi, e dou tes
temunho de que este e o Filho de Deus.
No dia seguinte, achando-se Joao outra vez com dois de
seus discipulos, fitou a vista em Jesus, que passava, e disse:
Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discipulos o ouviram e
seguiram Jesus. Voltou-se Jesus para eles, vendo que eles o
seguiam, e Ihes disse: Que buscais? Disseram-lhe: Rabbi, que
quer dizer Mestre, onde moras? Disse-lhes Ele: Vinde e vede.
Foram eles, pois. e viram onde Ele morava, e permaneceram
com Ele aquele dia. Era quase a hora decima.
Andre, o irmao de Simao Pedro, era um dos que ouviram
Joao e o seguiram. Logo encontrou seu irmao Simao, e lhe
disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Conduziu-o
a Jesus, que, fitando nele a vista, disse: Tu es Simao, o filho
de Joao; seras chamado Kefas, que quer dizer pedra.

Segundo Domingo depois da Epifania
Epistola, Fil. 2, 5-11 (ver 3 de maio)
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Evangelho, Jo. 8, 12-27 (ver 24 de jan.)
Terceiro Domingo depois da Epifania
Epistola, Rom. 13, 6-14
Irmaos:
Por isso tambem pagais os tributos, porque sao ministros
de Deus quando constantemente se ocupam com este servigo.
Pagai a todos o que lhes compete: a quem tributo, tributo; a
quem imposto, imposto; a <quem temor, temor; a quem honra,
honra.
Nao estejais em divida com ninguem, a nao ser de amarvos uns aos outros, porque quem ama o proximo cumpriu a
Lei. Pois o “nao adulteraras, nao mataras, nao roubaras, nao
cobicaras”, e qualquer outro preceito, nesta palavra se resume:
“Amaras ao proximo como a ti mesmo” . O amor nao pratica
o mal contra o proximo, pois o amor e o cumprimento da Lei.
E isto [fazei], porque conheceis o tempo [em que vivemos],
e que ja e hora de vos levantardes do sono, pois a nossa salvagao esta agora mais proxima do que quando eremos. A
noite vai muito avangada, e ja se aproxima o dia. Despojemonos, pois, das obras das trevas, e vistamos as armas da luz.
Andemos decentemente e como de dia, nao vivendo em comezainas e bebedeiras, nao em mancebias e libertinagens, nao em
contendas e invejas, antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo,
e nao cedais a carne para satisfazerdes as suas concupiscendas.

Evangelho, Jo. 5, 30-47
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Eu nada posso fazer por mim mesmo; conforme ougo,
julgo, e meu juizo e justo, porque nao procuro a minha
vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Se
eu desse testemunho de mim mesmo, meu testemunho nao
seria fidedigno; outro e o que da testemunho de mim, e
eu sei que e fidedigno o testemunho que ele da de mim. Vos
mandastes perguntar a Joao, e ele deu testemunho da verdade; mas eu nao recebo testemunho de homem, porem vos
digo isto para que sejais salvos. Aquele era a lampada, que
ardia e alumiava; e vos quisestes gozar um instante da sua
luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de Joao,

www.obrascatolicas.com

CAL. LITURGICO — 4.° DOM. DEPOIS DA EPIFANIA

3i5

porque as obras que meu Pai me deu a fazer, essas obras quc
eu fa?o, dao em meu favor testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai, que me enviou, esse da testemunho de mim.
Jamais ouvistes a sua voz, nem vistes o seu semblante, nem
tendes a sua palavra em vos, porque nao crestes naquele que
file enviou. Esquadrinhais as Escrituras, porque nelas credes
ter a vida elerna, e sao elas que dao testemunho de mim, e
nao quereis vir a mim para terdes a vida.
Eu nao recebo gloria dos homens, mas vos conhe?o, e sei
que nao tendes em vos o amor de Deus. Eu vim em nome de
meu Pai, e vos nao me recebeis. Se outro vier, em seu prdprio nome, recebe-lo-eis. Como ides crer, vos quc recebeis a
gloria uns dos outros e nao buscais a gldria que procede do
unico Deus? Nao penseis que eu vos va acusar perante meu
Pai; quem vos acusa e Moises, no qual tendes posto a vossa
esperansa. Porque, se cresseis a Moises, crerieis a mim, pois
de mim escreveu ele. Mas, se nao credes aos seus escritos,
como ides crer nas minhas palavras?

Quarto Domingo depois da Espifania
Epistola, Rom. 13, 1-6
Irmaos:
Cada qual esteja submetido as autoridades superiores, pois
nao ha autoridade senao por Deus, e, as que ha por Deus foram ordenadas. De sorte que quem resiste a autoridade re
siste a disposiyao de Deus. Os que a ela resistem atraem sobre si a condenafao. Porque os magistrados nao inspiram
temor quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Queres
viver sem temor a autoridade? Faze o bem, e teras sua aprovacao. Porque ela e-te ministro de Deus para o bem. Mas,
se fizeres o mal, terne, pois nao e em vao que ela traz a
espada. £ ministro de Deus, vingador para castigo do que
pratica o mal. £, pois, preciso submeter-se nao so por temor
do castigo, mas por conscienda.

Evangelho, Jo. 6, 1-15
Naquele tempo:
Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar de
Galileia, de Tiberiades. Seguia-o uma grande multidao, porque
viam os milagres que file fazia com os enfermos. Jesus subiu
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ao monte e la sentou-se com seus discipulos. Estava proxima
a Pascoa, a festa dos judeus. Lcvantando. pois, Jesus os olhos
e contemplando a grande multidao que a file vinha, disse a
Filipe: Onde compraremos pao para dar de comer a estes?
Dizia isto para experimenta-lo. pois hern sabia o que havia de
fazer. Respondeu-lhe Filipe: Duzentos dinheiros de pao nao
bastariam para que cada tint recebesse urn pedacinho. DisseIhe um dos seus discipulos, Andre, o irrnao de Simao Pedro:
Ha aqui um rapaz que tern cinco paes de cevada e dois peixes; mas isto, que e para tantos? Disse Jesus: Mandai que se
acomodem. Havia naquclc lugar muita relva. Acomodaramse, pois. os homens em numero de tins cinco mil. F.ntao Jesus
tomou os paes, e, dando gramas, deu aos que estavam recostados, e igualmente dos peixes. quanto quiseram. Assim que eles
se saciaram. disse file aos discipulos: Recolhci os fragmcntos
que sobraram, para que nao se percam. Recolheram-nos eles,
e encheram doze cestos de fragmcntos que dos cinco paes de
cevada sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens
o milagre que file fizera diziam: Verdadeiramente este e o
profeta que ha de vir ao mundo. Jesus, conhecendo que
iam vir para arrebata-lo c faze-lo rei. retirou-se outra vez
para o monte, sozinho.

Quinto Domingo depois da Epifania
Epistola, Col. 3, 12-17 (ver 7 de julho)
Evangelho, Mt. 13, 24-30
Naquele tempo:
Propos-lhe file outra parabola, dizendo: O reino dos ceus
e semclhante a um homcm que semeou em seu campo se
mente boa. Mas enquanto sua gente dormia, veio o inimigo
e semeou a cizania entre o trigo e foi-se embora. Quando a
erva cresceu e deu fruto, entao apareceu a cizania. Aproximando-se do amo, os criados lhe disseram: Senhor, nao semeaste semente boa em teu campo? De onde vem, pois, que
haja cizania? E ele respondeu-lhes: Isso e obra do inimigo.
Disseram-lhe os criados: Queres que vamos e a arranquemos?
E ele Ihes disse: Nao, para que nao suceda que, ao quererdcs
arrancar a cizania, arranqueis com ela o trigo. Deixai que
ambos cresgam ate a ceifa; e, no tempo da ceifa, direi aos
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ceifeiros: Colhei primeiro a cizania e atai-a em fcixes para
queima-la, e o trigo recolhei-o ao meu celeiro.

Domingo dos Sacerdotes (Terceiro antes da
Quaresma)
Epistola 1, Tim. 4, 6-16
Irmaos:
Se ensinares isto aos irmaos, seras bom ministro de Cristo
Jesus, nutrido nas palavras da fe e da boa doutrina que alcangaste. Quanto aos mitos impios e aos contos de velhas, rejeita-os.
Exercita-te na piedade, porque a ginastica corporal e de
pouco proveito; mas a piedade e util para tudo, e tern promessas para a vida presente e para a futura. Verdadeira dou
trina e esta, e digna de ser plenamente recebida; pois por isto
penamos e combatemos, porque esperamos em Deus vivo, que
e o Salvador de todos os homens, e sobretudo dos fieis. Isto
has de pregar e ensinar.
Ninguem tenha em pouco a tua juventude; antes sirvas de
exemplo aos fieis na palavra, no trato, na caridade, na fe,
na pureza. Enquanto eu nao chego, aplica-te a leitura, a exortasao e ao ensino. Nao descuides a graja que possuis, a qual
te foi conferida no meio de bons augurios, com a imposifao
das maos dos presbiteros. Seja este o teu cuidado, essa a tua
ocupasao, de maneira que o teu aproveitamento seja a todos
manifesto. Vela sobre ti, atende ao ensino, insiste nele. As
sim fazendo, salvar-te-as a ti mesmo e aos que te escutam.

Evangelho, Mt. 24, 45-51 (ver 23 de jan.)
Domingo dos Justos
Epistola Hebr. 12, 22-27
Irmaos:
Porem vos vos achegastes ao monte Siao, a cidade do
Deus vivo, a Jerusalem celestial e as miriades de anjos, a assembleia festiva, a comunidade dos primogenitos, que estao
escritos nos ceus, e a Deus, juiz de todos, e aos espiritos dos

www.obrascatolicas.com

328 CALENDARIO LITORG1CO

DOMINGO DOS JUSTOS

justos consumados, e ao Mediador do novo testamento, Jesus,
e a aspersao do sangue, que fala melhor do que o de Abel.
Vede nao recuseis ao que fala. Pois, se nao escaparam
ao castigo os que rejeitaram ao que promulgara oraculos sobre
a terra, muito menos nos, se abandonarmos aquele que do ceu
nos fala. A sua voz entao fazia estremecer a terra, e agora
file faz esta promessa: “Mais uma vez abalarei nao so a terra,
mas tambem o ceu” , fiste “mais uma vez” mostra a mudanca
das coisas que podem ser abaladas, sendo eles apenas criaturas, para deixar subsistir o inabalavel.

Evangelho, Mt. 25, 31-46
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Quando o Filho do homem vier em sua gloria, e todos os anjos com file, sentar-se-a no seu trono de gloria, e
reunir-se-ao em sua presenga todas as nacoes, e file separat'd
uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos,
e.poua as ovellias a sua direita e os cabritos a sua esquerda.
Entao dira o Rei aos que estao a sua direita: Vinde, benditos
de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vos desde a
criagao do mundo. Porque tive forne, e me destes de comer;
tive sede, e me destes de beber; fui peregrino, e me acolhestes; estava nu. e me vestistes; enfermo, e me visitastes; preso,
e viestes ver-me. E responder-lhe-ao os justos: Senhor, quan
do foi que te vimos faminto, e te alimentamos, sedento, e te
demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino, e te acoIhemos, nu, e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo
ou no carcere, e fornos visitar-te? E o Rei dir-lhes-a: Em
verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um
destes meus irmaos mais pequeninos a mim o fizestes. Depois
file dira aos da esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ao
fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive
forne, e nao me destes de comer, tive sede, e nao me destes
de beber; fui peregrino, e nao me alojastes; estive nu, e nao
me vestistes; enfermo e no carcere, e nao me visitastes. Entao
eles responderao dizendo: Senhor, quando foi que te vimos
faminto, ou sedento, ou peregrino, ou enfermo, ou em prisao,
e nao te servimos? file lhes respondera, dizendo: Em verdade
aos digo que, quando deixastes de fazer isso a um destes pe-
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queninos, a mim nao o fizeslcs. E eles irao para o suplicio
eterno. e os justos para a vida eterna.

Domingo dos Fieis Defuntos

Epistola 1, Tes. 5, 1-11
lrmaos:
Quanto aos tempos e prazos, irmaos, nao ha por que
escrever-vos. Bem sabeis que o dia do Senhor chegara como
o ladrao na noite. Quando disserent: ‘‘Paz e seguranga”, entao.
de repente, sobrevir-lhes-a a ruina, como as dores do parto
a gravida, e eles nao escaparao. Quanto a vos, irmaos, nao
viveis em trevas, para que esse dia nao vos surpreenda como o
ladrao; porque todos vos sois filhos da luz e filhos do dia: nao
somos da noite nem das trevas. Por conseguinte, nao durmantos como os outros, antes vigiemos, e vivamos sobriamente.
Os que dorniem, de noite dorment. e os que se embriagam,
de noite se embriagam. Porem nos, filhos do dia, sejamos
sobrios, revestidos da couraga da fe e da caridade, e do capacete da esperanca na salvagao. Pois Deus nao nos destina a
ira. porem a salvagao por Nosso Senhor Jesus Cristo, que
morreu por nos para que em vida c em morte vivamos unidos
a Elc. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos tins
aos outros, conto ja o fazeis.

Evangelho, Lc. 16, 19-31
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Havia um homem rico que se vestia de purpura e de linho finissimo, e celebrava cada dia esplendidos banquetes. Uni
pobre, de nonte I.azaro, coberto de ulceras, estava deitado em
seu portal. E desejava fartar-se do que caia da mesa do rico;

www.obrascatolicas.com

3X)

CAL. IITORGICO

1.» SEMANA DA QUARESMA

ate os caes vinham lamber-lhe as ulceras. Sucedeu, pois, que
morreu o pobre, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraao; e
morreu tambem o rico, e foi sepultado. E no inferno, no meio
dos tormentos, levantou os olhos, e viu Abraao de longe, e
Lazaro em seu seio. E, gritando, disse: Pai Abraao, tern piedade de mini, c envia Lazaro para que, com a ponta do dedo
molhada cm agua, refresque a minha lingua, porque sou atormentado nestas chamas. Disse Abraao: Filho, lembra-te dc
que jd reccbeste teus bens em vida, e Lazaro recebeu os males,
e agora ele e aqui consolado, e tu es atormentado. Ademais,
cntre nos e vos ha um grande abismo, de maneira que os
que queiram atravessar daqui para vos nao podem, nem tampouco passar dai para nos.
E disse: Rogo-te, pai, que ao menos o envies a casa de
men pai — pois tenho cinco irmaos — para que os advirta,
a fim de que tambem eles nao venham para este lugar de
tormento. E disse Abraao: Eles tern Moises e os Profetas,
que os escutem. Disse ele: Nao e isso, pai Abraao; mas se
algum dos mortos fosse a eles, fariam penitencia. E ele lhc
disse: Se nao ouvem Moises e os Profetas, tampouco se deixarao persuadir, sc um morto ressuscitar.

l.a SEMANA DA QUARESMA
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Primeiro Domingo da Quaresma: As Bodas
de Cana
Epistola, Rom. 14, 14-23
Irmaos:
Eu sei, e confio no Senhor Jesus, que nao ha nada, em
si, impuro; mas para o que julga que alguma coisa 6 impura,
para esse o e. Se por tua comida teu irmao se entristece, ja
nao andas na caridade. Olha que por tua comida nao sejas
ocasiao de que se perca aquele por quern Cristo morreu.
Nao seja, pois, o vosso bem objeto de maledicenda, porque
o reino d e . Deus nao e comida nem bebida, senao justiga, e
paz, e alegria no Espirito Santo. Pois aquele que nisto serve
a Cristo e agradavel a Deus e aplaudido pelos homens. Por
tanto, trabalhemos pela paz e pela nossa mutua edificagao.

Evangelho, Jo. 2, 1-11
N aquele tempo:
Ao terceiro dia houve umas bodas em Cana da Gaiileia,
e estava ali a mae de Jesus. Foi tambem convidado as bodas
Jesus com seus discipulos. Nao tinham vinho, porque o vinho
das bodas se acabara. Nisto, disse a mae de Jesus a este:
files nao tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que ha entre
mim e ti? Ainda nao e chegada a minha hora. Disse a mae
aos servidores: Fazei o que file vos disser.
Havia ali seis talhas de pedra para as purificagdes dos
judeus, em cada uma das quais cabiam duas ou tres metretas.
Disse-lhes Jesus: Enchei de agua as talhas. Encheram-nas ate
a borda. E lhes disse: Tirai agora e levai-o ao mestre-sala.
Levaram-lho. E, logo que o mestre-sala provou a agua convertida em vinho — ele nao sabia de onde vinha, mas sabiamno os servidores, que tinham tirado a agua, — chamou o
noivo e lhe disse: Todos servem primeiro o vinho bom, e,
quando ja estao embriagados, servem o inferior; mas tu guardaste ate agora o vinho melhor. fiste foi o primeiro sinal que
Jesus fez, em Cana da Gaiileia, manifestando a sua gloria, e
seus discipulos creram n’file.
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Segunda-feira de Cinzas
Epistola 2, Cor. 6, 1-6 (ver 9 de outubro)
Evangelho, Mt. 6, 16-21
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Quando jejuardes, nao aparegais tristes como os hipocritas.’ pois desfiguram o rosto para que os homens vejam que
jejuam;
em verdade vos digo, esses ja receberam a sua recompensa.
Tu, quando jejuares, unge a cabega e lava o rosto,
para que os homens nao vejam que jejuas,
senao so teu Pai, que esta em oculto:
c teu Pai, que ve o oculto, te recompensara.
Nao ajunteis para vos tesouros na terra,
onde a traga e o caruncho os corroem,
e onde os ladroes penetram e roubam.
Entesourai-vos tesouros no ceu,
onde nem a traga nem o caruncho os corroem,
e onde os ladroes nao penetram nem roubam.
Onde esta o teu tesouro, ali estara o teu coragao.

Terca-feira
Epistola (ver 7 de set.)
Evangelbo (ver 28 de dez.)
Quarta-feira
Epistola (ver 5 de agosto)
Evangelho (ver 18 de maio)
Quinta-feira
Epistola (ver 21 de julho)
Evangelho (ver 7 de agosto)
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Sexta-feira
Epistola 2, Tes. 3, 6-14
Irmaos:
Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, mandamo-vos
que vos afasteis de todo irmao que se entrega a preguiga e
nao segue a tradigao que de nos recebestes. Pois bem sabeis
como deveis imitar-nos, porque nao vivemos entre vos em
preguiga, nem de graga comemos o pao de ninguem, mas sim
com afa e com fadiga trabalhamos dia e noite para nao vos
sermos pesados a nenhum de vos. E nao porque nao tivessemos direito, mas porque queriamos dar-vos um exemplo que
imitasseis. E, enquanto estivemos entre vos, nos vos incutimos
a maxima: Quern nao quer trabalhar, nao coma. Porque temos
ouvido que alguns entre vos vivem na preguiga, sem nada fazerem, ocupados somente com coisas fiiteis. A esses tais ordenamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, de trabalharem
sossegadamente, e comerem o seu pao que ganharem. Quanto
a vos, irmaos, nao vos canseis de fazer o bem. E, se alguem
nao obedecer a este nosso mandato, que pela epistola vos damos, a esse marcai-o, e nao vos junteis com ele, para que
crie vergonha. Mas nem por isso o olheis como a inimigo, an
tes corrigi-o como a irmao.

Evangelho (ver 27 de fev.)
Sabado
Epistola (ver 6 de maio)
Evangelho (ver 16 de abril)
2.a SEMANA DA QUARESMA
2.° Domingo da Quaresma — Domingo do
Leproso
Epistola (ver 8 de outubro)
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Evangelho, Me. "1, 35-45
Naquele tempo:
Pela manha. muito antes de amanhecer, £le se levanlou.
saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava.
E Simao e os seus companheiros correram a busca-lo e.
achando-o, disseram-lhe: Todos andam a tua procura, file respondeu-lhes: Vamos a outra parte, as aldeias proximas, para
ali pregar, pois para isto sat. E foi pregar nas sinagogas de
toda a Galileia, e expulsava os demonios.
Vem a file um leproso, que, suplicando e de joelhos, lhe
diz: Se quiseres, podes limpar-me. Enternecido, file estendeu
a mao, tocou-o e disse: Quero, se limpo. E logo a lepra desapareceu, e ele ficou limpo. E advertindo-o, logo o despediu,
dizendo-lhe: Olha, nao digas nada a ninguem; mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificagao o que Moises
ordenou em testemunho para eles. Porem ele, partindo, comecou a apregoar em altas vozes e a divulgar o sucedido, de maneira que Jesus ja nao podia entrar piiblicamente numa cidade,
mas ficava fora, em lugares desertos, e ali vinham a file de
toda parte.

Segunda-feira
Epistola (ver 17 de junho)
Evangelho, Mt. 6, 22-24
Naquele tempo,
Disse Jesus:
A lampada do corpo e o olho.
Se, pois, teu olho estiver sao,
todo o teu corpo estara luminoso;
mas, se teu olho estiver doente,
todo o teu corpo estara em trevas,
porque, se a luz que ha em ti sao trevas,
que tais serao as trevas?
Ninguem pode servir a dois senhores,
pois, ou odiando um, amara o outro,
ou aderindo a um, menosprezara o outro.
Nao podeis servir a Deus e as riquezas.
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Terca-feira
Epistola, Gal. 2, 11-17
Trmaos:
Mas quando Kefas foi a Antioquia, resisti-lhe em face,
porque ele se tornara repreensivel. Pois, antes de virem alguns dos de Tiago, ele comia com os gentios; mas, quando
aqueles chegaram, ele se retraia e se afastava, por medo dos
da circuncisao. F. os outros judeus o acompanharam na mesma
simula?ao, tanto que ate Barnabe se deixou arrastar a simulagao deles. Mas, quando eu vi que eles nao caminhavam com
retidiio segundo a verdade do Evangelho, disse a Kefas diante
de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentio e nao como
judeu, por que obrigas os gentios a adotar costumes judaicos?
Nos judeus de nascimento, e nao pecadores da gentilidade, aprendemos que o homem. nao se justifica pelas obras
da Lei, mas pela fe em Jesus Cristo. £ por isso que havemos crido em Cristo Jesus, esperando ser justificados pela fe
de Cristo e nao pelas obras da Lei, porque pelas obras da Lei.
homem algum e justificado. Mas, se, procurando ser justifi
cados por Cristo, ainda somos tidos por pecadores, sera que
Cristo e ministro de pecado? De maneira nenhuma.

Evangelho (ver 17 de maio)
Quarta-feira
Epistola (ver 10 de abril)
Evangelho, Mt. 12, 38-44
Naquele tempo:
Entao interpelaram-no alguns escribas e fariseus, e lhe
disseram: Mestre, quiseramos ver urn sinal teu. file, respon
dendo, lhes disse:
A gera?ao ma e adultera procura um sinal,
mas nao lhe sera dado sinal a nao ser o do profeta Jonas.
Porque, assim como Jonas esteve no ventre da baleia tres dias
e tres noites,
assim tambem o Filho do homem estara tres dias e tres noites
no seio da terra.
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Os ninivitas levantar-se-ao no dia do jufzo contra esta geracao,
e condena-la-ao;
eles fizeram penitencia ante a pregagao de Jonas,
e aqui ha algo mais do que Jonas.
A rainha do Sul levantar-se-a em jufzo contra esta geracao.
e condena-la-a,
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de
Salomao, e aqui ha algo mais do que Salofhao.
Qtiando o espirito impuro sai do homem,
anda por lugares aridos, em busca de repouso, e nao o encontra.
Entao diz consigo: Voltarei a minha casa de onde sai.
E Vindo encontra-a vazia, varrida e arrumada.

Quinta-feira
Epistola (ver 21 de julhol
Evangelho, Lc. 8, 4-15
Naquele tempo:
Reunida uma grande multidao dos que vinham a file de
todas as cidades, disse em parabolas: Saiu o semeador a semear a sua semente. E, ao semear, uma parte caiu junto
ao caminho, e foi pisada, e as aves do ceu comeram-na.
Outra caiu sobre a rocha, e, nascida, secou por falta de humidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e, crescendo com
ela os espinhos, sufocaram-na. Outra caiu em terra boa, e.
nascendo, deu fruto centuplo. Dito isto, clamou: Quem tern
ouvidos para ouvir, que ouca.
Perguntavam-lhe os discipulos o que significava aquela
parabola. E file respondeu: A vos foi dado conhecer os misterios do reino de Deus; aos outros, so em parabolas, de
maneira que, vendo, nao vejam, e, ouvindo, nao entendam.
E esta a parabola: A semente e a palavra de Deus. Os
que estao ao longo do caminho sao os que ouvem; mas em
seguida vem o diabo e arrebata-lhes do coracao a palavra,
para que, crendo, nao se salvem. Os que estao sobre a rocha
sao os que, quando ouvem, com alegria recebem a palavra;
mas nao tem, raizes, creent por algum tempo, e ao tempo
da tentagao sucumbem. O que cai entre espinhos sao aqueles
que, ouvindo, vao e se afogam nos cuidados, na riqueza e
nos prazeres da vida, e nao chegam a madureza. O que cai
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cm terra boa sao aqueles que, ouvindo com coragiio generoso
e bom. retem a palavra e dao fruto na perseveranda.

Sexta-feira
Epistola, Rom. 1, 18-26
Irmaos:
Pois a ira de Deus se manifesta do ceu sobre toda a
impiedade e injustiga dos hornens, dos que em sua injustiga
aprisionam a verdade.
Com efeito, o cognoscivel de Deus e manifesto entre eles,
pois a eles Deus o manifestou. Porque o invisivel de Deus —
o seu eterno poder e a sua divindade — desde a criagao do
mundo, para quern reflete sobre as obras se torna visivel.
De maneira que eles sao indesculpaveis, porquanto, conhecendo a Deus, nao o glorificarum como Deus nem Ihe deram
gratas, mas perverteram os seus pensamentos em vaidades,
vindo a obscurecer-se o seu insensato coragao. E, alardeando
sabedoria, fizeram-se nescios, e trocaram a gloria do Deus
incorruptivel pela semelhanga da imagem do homem corruptivel, e dt aves, e quadrupedes, e repteis.
Por isso Deus entregou-os aos desejos do seu coragao, a
impureza, com que desonram seus proprios corpos, pois tro
caram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez de [faze-lo] ao Criador, que e bendito
pelos seculos. amem. Pelo que, Deus os entregou as paixdes
vergonhosas, pois as mulheres mudaram o uso natural em uso
contra a natureza.

Evangelho, Mt. 18, 23-35
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Por isto, o reino dos ceus se assemelha a um rei que
quis tomar contas a seus servos. Ao comegar a toma-las,
apresentou-se-lhe um que devia dez mil talentos. Como ele
nao tinha com que pagar mandou o senhor que fosse vendido,
ele, sua mulher e seus filhos e tudo quanto ele tinha para
pagar a divida. Entao o servo, caindo de joelhos, disse: Se
nhor, tem paciencia comigo e pagar-te-ei ludo. Compadecido
daquele servo, o senhor despediu-o, perdoando-lhe a divida.
Em dali saindo, encontrou-se aquele servo com um de seus
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companheiros que lhe devia cem dinheiros, e, agarrando-o,
sufocava-o dizendo: Paga o que me deves. De joelhos suplicava-lhe o companheiro, dizendo: Tem paciencia comigo e te
pagarei. Mas ele se negou, e fe-lo encerrar na prisao ate que
pagasse a divida. Vendo isto seus companheiros, ficaram muito
tristes, e eles foram contar ao senhor tudo o que se passava.
Entao o senhor mandou chama-lo e lhe disse: Servo mau,
perdoei-te toda aquela divida, porque mo suplicaste. Nao de
vias, pois, tambem tu compadecer-te de teu companheiro, como
eu tive compaixao de ti? E irritado, o senhor entregou-o aos
torturadores ate que ele pagasse toda a divida. Assim fara
convosco meu Pai celeste se cada um nao perdoar a seu irmao
de todo o cora?ao.

Sabado
Epistola (ver 6 de junho)
Evangelho (ver 17 de nov.)
3.a SEMANA DA QUARESMA
3.° Domingo da Quaresma: Domingo da
Hemorroissa
Epistola 2, Cor. 7, 4-10 (ver 17 de agosto)
Evangelho, Lc. 8, 40-48
Naquele tempo:
Quando Jesus veio de volta, recebeu-o a multidfio, pois
todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem
chamado Jairo, chefe da sinagoga. E, caindo aos pes de Jesus,
suplicou-lhe que entrasse em sua casa, pois tinha uma filha
unica, de uns doze anos, que estava para morrer. Enquanto
file ia, as multidoes sufocavam-no. Uma mulher que ha via
doze anos padecia dum fluxo de sangue, e que com medicos
gastara todos os seus haveres, sem conseguir ser curada por
nenhum deles, aproximou-se por detras e tocou-lhe a borla
do manto, e imediatamente cessou o fluxo de seu sangue.
E Jesus disse: Quern me tocou? Como todos o negassem,
disse Pedro: Mestre, as multidoes te ceream e te oprimem.
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Porem Jesus disse: Alguem me tocou porque pereebi que uma
forja saiu de mim. Vendo-se descoberta, a mulher chegou-se
a tremer e, prostrada diante d’file, disse-lhe perante todo o
povo por que motivo o tocara, e como imediatamente ficara
sa. file lhe disse: Filha. tua fe te curou. vai era paz.

Segunda-feira
Epistola 1, Tim. 4, 9-16 (ver 20 de set.)
Evangelho (ver 15 de abril)
Ter^a-feira
Epistola (ver 25 de set.)
Evangelho (ver 1 de julho)
Quarta-feira
Epistola, Gal. 2, 1-8
lrmaos:
Depois, ao cabo de quatorze anos, subi outra vez a Je
rusalem, acompanhado de Barnabe e levando comigo Tito.
Subi, pois, em virtude de uma revela?ao, e apresentei-lhes o
evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que
eram mais notaveis, para saber se corria ou tinha corrido
em vao. Porem nem Tito, que ia comigo, sendo gentio, foi
obrigado a circuncidar-se, apesar dos falsos irmaos que secretamente se intrometiam para espiar a liberdade que temos em
Cristo Jesus, e que queriam reduzir-nos a servidao. A estes
nem por um momento fizemos concessoes, para que a verdade
do Evangelho se mantivesse integra entre vos. Dos homens
mais notaveis — o que outrora fossem nao me importa, pois
Deus nao faz acepsao de pessoas — desses notaveis nada a
mim foi imposto; antes pelo contrario, quando eles viram que
me fora confiado o evangelho da incircuncisao, como a Pedro
o da circuncisao — pois aquele que operou em Pedro para
o apostolado da circuncisao, operou tambem em mim para
o dos gentios.
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Evangelho, Mt. 17, 10-13
Naquele tempo:
Perguntaram-lhe os discipulos: Como, pois, dizem os escribas que Elias tern de vir primeiro? file responded: Elias em
verdade vira, e restabelecera tudo. Contudo eu vos digo: Elias
ja veio, e nao o reconheceram: antes, fizeram com ele o que
quiseram, do mesmo modo o Filho do homem tem de padecer da parte deles. Entao os discipulos entenderam que file
Ihes falava de Joao Batista.

Quinta-feira
Epistola, Gal. 1, 1-11
lrntaos:
Paulo, apostolo nao de homens nem por homens, mas
sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre
os mortos, e todos os irntaos que comigo estuo, as igrejas da
Galdcia:
A graga e a paz sejant convoseo da parte de Deus Pai e de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos
pecados para nos livrar do presente seculo mau. segundo
a vontade de nosso Deus e Pai. a quem seja a gloria pelos
seculos dos seculos. Amem.
Admiro-me de que tao depressa, abandonamio aquele que
vos chamou a graga de Cristo, vos deixeis levar para outro
evangelho. Nao e que haja outro; o que ha e que alguns
vos perturbam, e pretendem perverter o Evangelho de Cristo.
Mas, ainda quando nos on uni anjo do ceu vos anunciassc
outro evangelho diferente do que vos havemos anunciado. seja
anatema. Eu vo-lo disse antes, e agora de novo vo-lo digo:
Se alguem vos pregar outro evangelho diferente do que recebestes, seja anatema.
Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus?
Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda procurasse agra<Jar aos homens, nao seria servo de Cristo.
Porque vos faco saber, irmaos, que o evangelho por mint
pregado nao e de homens, pois nao o recebi ou aprendi de
homens, senao mediante revelagao de Jesus Cristo.
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Evangelho, Lc. 17, 20-37
Naquele tempo:
Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino
de Deits, respondeu-lhes Ele e disse: O reino de Deus nao
vem ostensivamente. Nem se podera dizer: Ei-lo aqui, ou
ali, porque o reino de Deus esta dentro de vos.
Disse aos discipulos: Tempo vird em que desejareis ver
um s6 dia do Filho do homem, e nao o vereis. Dir-vos-ao:
Ei-lo ali, ou: Ei-lo aqui. Nao vades nem o sigais. Pois, assim
como o raio relampeja e fulgura de um extremo ao outro do
ceil, assim sera o Filho do homem em sen dia. Porem, antes,
file ha de padecer muito, e ser reprovado por csta gerapao.
Como sucedeu nos dias de Noe, assim sera nos dias do
Filho do homem. Comiam e bebiam, os homens tomavam
mulher, e as mulheres marido, ate o dia em que Noe entrou
na arca, e veio o diluvio e os fez perecer todos.
A mesnia coisa sucedeu nos dias de Lot: comiam e be
biam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam; mas,
quando Lot saiu de Sodoma, choveu do ceu fogo e enxofre,
que os fez perecer todos. Assim sera no dia em que o Filho
do homem se revelar.
Nesse dia, aquele que estiver no terrapo e tiver em casa
os seus utensilios, nao despa para os apanhar; e da mesma
sorte, quem estiver no campo nao volte para tras. Lembraivos da mulher de Lot.
Quem procurar guardar sua vida, perde-la-a, e quern a
perdcr conserva-la-a.
Digo-vos: Naquela noite estarao dois numa mesma cama,
e um sera arrebatado e outro deixado. Duas estarao moendo
juntas, e uma sera arrebatada e outra sera deixada.
E, tornando a palavra, disseram-lhe: Onde se dara isso,
Senhor? E Ele lhes disse: Onde estiver o eorpo, ali se juntarao os abutres.

Sexta-feira
Epistola (ver 12 de abril)
Evangelho, Lc. 12, 16-21
Naquele tempo:
E propos-lhes uma parabola: Havia um homem rico, cujas
terras lhe deram grande colheita. Comecou ele a pensar con-
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sigo, dizendo: Que farei, pois nao tenho onde recolher os meus
frutos? E disse: Ja sei o que vou fazer; demolirei meus celeiros e fa-los-ei maiores, e armazenarei nfiles todo o meu grao e
os meus bens, e direi a minha alma: Alma, tens muitos bens
armazenados para muitos anos; descansa, come, bebe, regala-te.
Mas Deus lhe disse: Insensato, nesta mesma noite te pedirao
a tua alma, e tudo o que acumulaste para quem ficara? E
o que se dara com aqufile que entesoura para si e nao e rico
diante de Deus.

Sabado
Epistola 2, Tim. 3, 1-10
Irmaos:
Saberas que nos ultimos dias sobrevirao tempos diftceis,
porque havera homens egoistas, ambiciosos de dinheiro, vaidosos, soberbos, intrigantes, rebeldes aos pais, ingratos, impios,
sem caridade. irreconciliaveis. caluniadores. dissolutos, grosseiros, inimigos de todo o bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amadores dos prazeres mais do que de Deus. os quais
apresentam uma aparencia de piedade, na realidade estao longe
dela. Guarda-te desses, pois ha entre files os que se introduzem nas casas e captam o animo de mulherinhas carregadas
de pecados, as quais se deixam arrastar por diversas concupiscfincias, que estao sempre aprendendo, sem jamais lograrem
chegar ao conhecimento da verdade. E, a maneira como Jannes
e Mambres se opuseram a Moises, assim tambem fistes resis
tent a verdade, como homens de mentalidade perversa, reprovados na fe. Mas nao serao bem sucedidos nos seus intentos,
porque a sua insensatez sera a todos manifesta, como o foi a
daqueles.

Evangelho (ver 24 de outubro)
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4,a SEMANA DA QUARESMA
4.° Domingo da Quaresma: Domingo do
Filho Prodigo
Epistola 2, Cor. 13, 5-11 (ver 22 de set.)
Evangelho, Lc. 15, 11-32
Naquele tempo:
E acrescentou: Um homem tinha dois filhos. E disse ao
pai o mais jovem deles: Pai, da-me a parte de bens que me
cabe. file dividiu-lhes os haveres. E, passados alguns dias, o
filho mais jovem, reunindo tudo, partiu para uma terra dis
tante, e ali dissipou os seus haveres, vivendo dissolutamente.
Depois de gastar tudo, sobreveio uma grande fome aquela ter
ra, e ele comegou a sofrer necessidade. Foi, e pos-se a servir
a um cidadao daquela terra, que o mandou aos seus campos
para apascentar porcos. E ele desejava encher o estomago
com as bolotas que os porcos comiam e ninguem lhas dava.
Caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai tern pao
em abundanda, e eu aqui morro de fome! Levantar-me-ei e
irei para meu pai e Ihe direi: Pai, pequei contra o ceu/ e diante de ti. Ja nao sou digno de ser chamado teu filho: trata-me
como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, voltou para
a casa do pai. Quando ainda estava longe, viu-o o pai, e,
compadecido, correu a ele e se ihe langou ao pesco?o e cobriu-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o ceu
e diante de ti; ja nao sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus criados: Depressa, trazei a tunica
mais rica e vesn-lha, ponde-lhe um anel na mao e sapatos nos
pes, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho, que morrera, tornou a vida;
perdera-se, e foi achado. E puseram-se a celebrar a festa.
O filho mais velho achava-se no campo, e quando de
volta, se aproximava de casa, ouviu a musica e os coros; e,
chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo,
fiste Ihe disse: Teu irmao voltou, e teu pai mandou matar o
bezerro cevado, porque o recobrou sao. file aborreceu-se, e
nao queria entrar; mas o pai saiu e chamou-o. file respondeu
e disse ao pai: Ha tantos anos que eu te sirvo sem jamais
haver transgredido um mandamento teu, e nunca me deste
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sequcr um cabrito para me regalar com meus amigos; e, ao
vir este teu filho que consumiu sua fortuna com meretrizes,
matas para ele o bezerro cevado. file lhe disse: Filho, tu estas
sempre comigo, e todos os meus bens sao teus, mas era preciso fazer festa e alegrar-se, porque este teu irmao estava
morto e tornou a vida, perdera-se e foi achado.

Segunda-feira
Epistola 2, Cor. 9, 1-6
Irmaos:
Quanto ao socorro em favor dos santos, e escusado escrever-vos ainda: conhego a vossa pronta vontade, de modo que
costumo da-la como esti'mulo aos macedonios, [dizendo]: “A
Acaia ja esta pronta desde o ano passado”, e o vosso zelo
estimulou a muitos. Apesar disto, envio os irmaos, para que
os nossos elogios a vosso respeito, nestc ponto, nao sejam
desmentidos, e para que, conforme cu disse, estejais realmentc
prontos. Nao succda que, ao chegarem os macedonios comi
go, vos encontrem desprevenidos, e nos passemos vergonha,
para nao dizer vos, dc tamanha confianga. Por isso julguei
necessario rogar aos irmaos que antecipassem a viagem e preparassem de antemao a vossa larga d&diva prometida, e, com
esta preparagao, seja realmente uma larga dadiva, e nao um
obolo de avareza.

Evangelho, Lc. 9, 37-43
Naquele tempo:
No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio-lhes ao
encontro uma numerosa multidao, e eis que um homem do
povo, gritou. dizendo: Mestre, rogo-te, olha para meu filho,
porque e o tinico que tenho, e o espirito apodera-se dele, e
subitamente solta gritos, agita-o, fazendo-o deitar espuma, e a
custo se retira dele depois de o moer. Suplitpiei aos teus dis
cipulos que o expulsassem, mas eles nao pucleram. Jesus, res
pondendo, disse: 0 geragao incredula e perversa! Ate quando
terei de estar convosco e de vos suportar? Trazc-me ca teu
filho. E. quando vinha chegando, o demonio langou-o por
terra e agitou-o fortemente. Mas Jesus intimou o espirito imundo, e curou o menino e entregou-o ao pai. Todos se maravllharam ao verem a grandeza de Deus.
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Terea-feira
Epistola (ver 24 de agosto)
Evangelho (ver 7 de fev.)
Quarta-feira
Epistola, Rom. 14, 10-18
Irmaos:
E tu, como cntao juigas tcu irmao? ou por quc despre/as ten irmao? Pois todos havemos de compareccr perante o
tribunal de Deus. Porquc cscrito esta:
“Vivo eu. diz o Senhor. pois a mint se dobrara todo
joelho,
e toda lingua rendera homenagem a Deus".
Por conseguinte, cada uni dara a Deus conta de si.
Nao mais nos julguemos, pois, tins aos outros, e olhai
sobretudo quc nao ponhais tropegos ou escandalo ao irmao.
Eu sei, e confio no Senhor Jesus, que nao ha nada, em si,
impuro; mas para o que julga que alguma coisa e impura, para
esse o e. Se por tua comida teu irmao se entristece, ja nao
andas na caridade. Olha que por tua comida nao sejas ocasiao
de que sc perca aquele por quern Cristo morreu. Nao seja,
pois, o vosso bem objeto de maledicencia, porque o reino de
Deus nao e comida nem bebida, scnao justiga, e paz, e alegria
no Espirito Santo. Pois aquele que nisto serve a Cristo e
agradavel a Deus e aplaudido pelos homens. Portanto, trabalhemos pela paz e pela nossa miittia edificagao.

Evangelho, Lc. 7, 1-10
Naquele tempo:
Quando file acabou de pronunciar esles discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Certo centuriao possuia
um servo que lhe merecia grande estima e estava doente para
morrer. Como ouvisse falar de Jesus, cnviou a file alguns
anciaos dos judeus, rogando-lhe vieSse para salvar da morte
seu servo. Chegadjos estes a Jesus, rogaram-lhe com instan
da, dizendo: file merece que lhe fagas isto, porque ama o
nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Jesus pos-sc
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a andar com eles. Ja nao estava longe da casa, quando o centuriao enviou alguns amigos que Ihe disseram: Senhor, nao te
incomodes, pois nao sou digno de que entres sob o meu teto.
Nem eu me julguei digno de ir a ti. Mas dize so uma palavra, e meu servo ficara sao. Pois eu tambem sou homem sub
misso a autoridade, mas tenho soldados sob meu mando, e digo a este: Vai, e ele vai, e ao outro: Vem, e ele vem; e a
meu servo: Faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto Jesus, maravilhou-se dele, e, virando-se para a multidao que o seguia,
disse: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha
fe. Voltando para casa os enviados, encontraram o servo em
perfeita saude.

Quinta-feira
Epistola (ver 28 de outubro)
Evangelho, Mt. 14, 13-22
Naquele tempo:
A esta noticia Jesus retirou-se dali, numa barca, para
urn lugar deserto e afastado.
E, ouvindo isto, as multidoes seguiram-no a pe desde as
cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidao, e
compadeceu-se dela, e curou todos os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se d’file os discipulos, dizendo-lhe:
O lugar e deserto, e ja passou da hora, despede, pois, a mul
tidao, para que vao as aldeias e comprem alimentos. Jesus
Ihes disse: Nao ha razao para eles se irem embora; dai-lhes
vos de comer. Porem eles lhe responderam: Nao temos aqui
senao cinco paes e dois peixes. £le lhes disse: Trazei-mos ca.
E, mandando a multidao que se sentasse na erva, tomou os
cinco paes e os dois peixes, e, erguendo os olhos ao ceu,
benzeu e partiu os paes e deu-os aos discipulos, e fistes a
multidao. E comeram todos e saciaram-se, e dos fragmentos
que sobraram recolheram doze cestos cheios, sendo os que
haviam comido uns cinco mil homens, sem contar as mulheres
c as criangas.
Depois mandou os discipulos subirem a barca e precederem-no na outra margem, enquanto file despedia a multidao,
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Sexta-feira
Epistola

2,

Cor. 12, 19-21 e 13, 1-5

Irmaos :
Sem duvida ja ha tempo estais pensando que nos queiramos justificar perante vos. Nao; perante Deus, em Cristo,
falamos: tudo, carissimos, e para vossa edificagao, pois receio
que, quando for, nao vos encontre como quisera, e vos nao me
acheis como quererieis; receio que haja contendas, invejas, ira,
ambigoes, detragoes, murmuragoes, arrogandas, desordens; que,
ao chegar eu de novo a vos, me humilhe Deus por vossa causa,
e tenha de chorar por muitos dos que antes pecaram e nao
fizeram penitencia da impureza, da fornicagao e da lascivia
que cometeram.
Pela terceira vez vou a vos. Sera “pelo depoimento de
duas ou tres testemunhas, que se ha de decidir toda causa” .
Ja vo-lo disse, e agora o repito, como quando pela segunda
vez estive presente e agora, em ausencia, declaro aos que
pecaram e a todos os demais que, quando outra vez voltar,
nao terei indulgencia.
Vos procurais uma prova de que Cristo fala em mini; e file
nao e fraco para convosco, mas sim forte no meio de vos.
Verdade e que foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. E assim nos somos fracos n’file; porem viveremos com file para vos pelo poder de Deus. Examinai-vos, se
estais na fe; provai-vos a vos mesmos. Nao reconheceis que
Jesus Cristo esta em vos? A nao ser que estejais reprovados.

Evangelho, Mt. 9, 27-35
Naquele tempo:
Partindo dali Jesus, seguiam-no dois cegos bradando e
dizendo: Tern piedade de nos, Filho de David. Entrando file
em casa, acercaram-se d’file os cegos, e Jesus Ihes disse: Credes
que eu posso fazer isto? files lhe responderam: Sim, Senhor.
Entao file lhes tocou os olhos, dizendo: Faga-se em vos segundo a vossa fe. E abriram-se-lhes os olhos. Em tom severo
file os advertiu: Olhai que ninguem o saiba; porem, uma vez
fora, eles divulgaram a coisa por toda aquela terra.
Saidos aqueles, apresentaram-lhe um homem mudo endemoninhado, e, expulso o demonio, falou o mudo, e admira-
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ram-sc as turbas, dizendo: Jamais se viu tal cm Israel. Porem
os fariseus replicavam: £ por virtude do principe dos demonios
quo file expulsa os demonios.
Jesus percorria as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. e curamfo toda a enfermidade e toda a doenga.

Sabado
Epistola (ver 21 de set.)
Evangelho, Me. 3, 1-12

Naquele tempo:
Entrou £le dc novo na sinagoga, onde havia um homem
com a mao seca, e observavam-no para ver se file o curava
em sabado, a fim de poderem acusa-lo. E file diz ao homem
da mao seca: Levanta-te, e vem ao meio. E diz a eles: fi licito
cm sabado fazer bem ou fazer mal, salvar uma vida ou matala? E eles se calaram. E file, dirigindo-lhes um olhar irado,
entristecido com a dureza do corasao deles, diz ao homem:
Estende tua mao. file estendeu-a. e foi-lhe restituida a mao.
Saindo os fariseus, logo entraram em combina^ao com os herodianos contra file para mata-lo.
Jesus com seus discipulos retirou-se para o mar, e nume
rosa multidao da Galileia, da Judeia, de Jerusalem, da Idumeia,
da Transjordania e dos arredores de Tiro e de Sidon, uma
multidao grande, ouvindo dizer o que file fazia, acorria a file.
Disse file aos seus discipulos que lhe preparassem uma barca,
por causa da multkilo, para que esta nao o oprimisse, pois
file curava muitos, e quando padeciam algum mal langavamse sobre file para o tocarem. Ao verein-no, os espiritos impu
ros se prostravam diante d’file e gritavam, dizendo: Tu es o
Filho de Deus. E file muito os amea^ava que nao o dessem
a conhecer.
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5.a SEMANA DA QUARESMA
Doming» da Quaresma: Domingo do
Paralitico
Epistola 1, Tim. 5, 24-25 e 6, 1-5
Irinaos:
Os pecados de alguns homens, uns sao manifestos raesmo
antes de serem julgados, outros so depots de julgados. Assint,
as obras boas, urn as sao manifestas: as que nao o sfio nao poderao permanecer octiltas.
Os servos que estao sob o jugo da escravidao tenham setts
antos por credores de tdda honra, para que nao seja desonrado
o nonte de Deus nent a sua doutrina. Os que tenham antos
fieis nao os desprezent por serem irmaos; antes os sirvam ntcIbor, porque sao fieis e antados os que recebem o beneficio.
Isto e o que deves ensinar e inculcar.
Se alguem ensina doutrinas estranhas e nao segue as saudaveis palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina con
forme it piedade, e um obeeeado pelo orgulho, que nada sabe.
que mdrbidamente se compraz em questoes e discussoes, donde
nascent invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de ho
mens de mente corrompida e privados da verdade, que tem
a piedade como materia de lucro.

Evangelho, Mc. 2, 1-12
Naquele tempo:
Entrando file de novo, apds alguns dias, ent Cafarnaum,
soube-se que file estava em casa, e juntaram-se tantos, que
nem mesmo diante da porta cabiam, e file Ihes pregava a
palavra. Vieram trazendo-lhe um paralitico, carregado por quatro homens. Nao podendo apresentar-lho, por causa da multidao, descobriram o terraco no ponto onde file estava, e, feita urna abertura, desceram por eia o catre em que jazia o
paralitico. Vendo-lhes Jesus a fe, disse ao paralitico: Filho,
os tens pecados te sao perdoados. Estavam ali sentados alguns
escribas, que pensavam entre si: Como fala este assim? file
blasfema. Quem pode perdoar pecados senao s6 Deus? E logo.
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conhecendo Jesus, no seu espirito, que eles assim discorriam
era seu interior, disse-lhes: Por que assim pensais em vossos
coragoes? Que e mais facil, dizer ao paralitieo: Teus pecados
te sao perdoados. ou dizer-lhes: Levanta-te. torna tua cama e
vai-te? Pois para que vejais que o Filho do homem tern poder
na terra para perdoar os pecados — dirige-se ao paralitieo, —
digo-te: Levanta-te, toma a cama e vai para casa. file se levantou, e, logo, tomando o catre, saiu a vista de todos, de
maneira que todos se maravilharam, e glorificavam a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa tal.

Segunda-feira
Epistola (ver 29 de maio)
Evangelho, Me. 5, 1-21
Naquele tempo:
Chegaram a outra banda do mar, a regiao dos gerasenios,
e, quando file saiu da barca, logo veio ao seu encontro, saindo
de entre os sepulcros, um homem possuido . de um espirito
impuro. Tinha ele sua morada nos sepulcros, e nem mesmo
com cadeias podia alguem segura-lo, pois muitas vezes lhe tinham posto grilhoes e cadeias, e ele quebrara as cadeias e
despedacara os grilhoes, e ninguem tinha forca para subjuga-lo.
Continuamente, de noite e de dia, ia ele por entre os monumentos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Ven
do de longe Jesus, ele correu e prostrou-se diante d’file; e,
gritando em voz alta, diz: Que ha entre ti e mini, Jesus, Filho
do Deus altissimo? Por Deus te conjuro que nao me atormentes. Pois file lhe dizia: Sai desse homem, espirito impuro. E
perguntou-lhe: Qual e o teu nome? file disse: Legiao e o meu
nome, porque somos muitos. E suplicava-lhe insistentemente
nao os langasse fora daquela regiao. Como houvesse por ali,
no monte, uma grande manada de porcos pastando, suplicavam-lhe aqueles, dizendo: Envia-nos aos porcos para que entremos neles. E file lhes permitiu tal, e os espiritos impuros
sairam, e entraram nos porcos, e a manada, em numero de
dois mil, pelo barranco precipitou-se ao mar, e nele se afogaram. Os seus pastores fugiram, e espalharam a noticia pela
cidade e pelos campos; e vieram ver o que sucedera. Chegandose a Jesus, contemplavam o endemoninhado sentado, vestido, e
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em seu juizo, ele que tivera toda urna legiao, e temeram. As
testemunhas referiam-lhes o sucesso do endemoninhado e dos
porcos. Puseram-se eles a rogar-lhe que se afastasse dos seus
limites. Subindo Ele na barca, suplicava-lhe o endemoninhado
lhe permitisse acompanha-lo. E file nao lho permitiu, arut.-.
Ihe disse: Vai para tua casa e para o meio dos teus, e contaIhes o quanto o Senhor fez contigo, e como teve misericordia
de ti. E ele foi, e comegou a pregar na Decapole o quanto
lhe fizera Jesus. E todos se maravilhavam.

Terga-feira
Epistola (ver 23 de outubro)
Evangelho, Mc. 6, 47-56
Naquele tempo:
Chegado o anoitecer, achava-se a barca no meio do mar
e file so em terra. Vendo-os fatigados de remar, porque o
vento lhes era contrario, por volta da quarta vigilia da noite
veio a eles andando sobre o mar, e fez mengao de passar de
largo. Porem eles, assim que o viram andar sobre o mar.
pensando ser um fantasma, come?aram a dar gritos, porque
todos o viam e estavam espantados. Mas file lhes falou em
seguida e lhes disse: Tende animo, sou eu, nao temais. Subiu
com eles a barca, e o vento acalmou-se, e eles ficaram extremamente estupefatos, pois nao se haviam dado conta do caso
- dos paes; seu coragao estava embotado.
Feita a travessia, chegaram a terra em Genesare, e atracaram. Quando eles sairam da barca, as pessoas conheceramno, e correram de toda aquela regiao, e coniecaram a trazer
em catres os enfermos onde ouviam que file estava. Onde
quer que file chegava, nas aldeias, ou nas cidades, ou nas
granjas, colocavam os enfermos nas pragas e rogavam-lhe per
mitisse tocar sequer a oria da sua veste; e todos quantos o
tocavam ficavam saos.

Quarta-feira
Epistola, Efes. 6, 1-10
Irmaos:
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque e justo.
"Honra teu pai e tua mae” . fi o primeiro mandamento, se-
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guido de uma promessa: “para que passes hem e tenhas vitla
longa sobre a terra” .
E vos, pais, nao exaspereis vossos filhos. porem criai-os
cm disciplina e no ensino do Senhor.
Servos, obedecei aos vossos sentiores segundo a carne,
como a Cristo, com temor e tremor, na simplicidade do vosso
coragao; nao servindo apenas diante de sens olhos. como pro
curando agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que
cumprem de coragao a vontade de Deus: servindo com boa
vontade, como quern serve ao Senhor e nao a homens: con
siderando que a cada um o Senhor retribuira o hem que fizer,
tanto se e servo como se e livre.
E vos, senhores, fazei o mesnio com eles, deixando-vos
de ameagas, considerando que nos ecus esta o Senhor tanto
deles como vosso, e que n'Elc nao ha acepgao de pessoas.
Quanto ao mais. confortai-vos no Senhor e na forea do
sett poder.

Evangelho, Jo. 6, 16-21
Naquele tempo:
Chegada a tarde, seus discipulos desceram ao mar e, su
bindo a barca, dirigiram-se para o outro lado do mar, a Cafarnaum. la escurecera, e Jesus ainda nao voltara a eles, e o
mar se agitava por causa do vento forte que soprava. Havendo. pois, navegado uns vinte e cinco ou trinta estadios, eles
viram como Jesus caminhava sobre o mar e se aproximava da
barca, e temeram. Mas Ele lhes disse: Sou eu, nao temais.
Quiseram eles toma-lo na barca, e logo a barca chegou a
terra para onde se dirigiam.

Quinta-feira
Epistola (ver 18 de julho)
Evangelho, Me. 4, 33-40
Naquele tempo:
E com muitas parabolas como estas propunha-lhes a palavra, segundo podiam entender, e nao lhes falava sem parabo
las; mas aos seus discipulos expllcava-as todas a parte.
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Naquele dia disse-lhes file, chegada ja a tarde: Passemos
para outra banda. E, despedida a multidao, levaram-no assim
como estava na barca; havia ainda outras barcas com eles. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lancavam-se sobre a
barca, de sorte que esta ja estava para se encher. Dormia
file na popa sobre um travesseiro. Despertaram-no e disseramIhe: Mestre, nao te preocupa perecermos? E file, despertando,
mandou ao vento, e disse ao mar: Cala-te, emudece. E acalmou-se o vento, e fez-se completa calmaria. Disse-lhes file:
Por que sois tao timidos? Ainda nao tendes fe? E sobressaltados de grande temor eles se diziam uns aos outros: Quern
sera este, a quern ate o vento e o mar obedecem?

Sexta-feira
Epistola (ver 4 de junho)
Evangelho, Lc. 4, 31-43
Naquele tempo:
E desceu file a Cafarnaum, cidade da Galileia. E ensinava-lhes nos dias de sabado. E eles maravilhavam-se da sua
doutrina, porque a sua palavra ia acompanhada de poder.
Havia na sinagoga um homem possuido do espirito de um
demonio impuro, que gritava em altas vozes: Ah! que ha entre
ti e nos, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? Bern sei quern
es, o Santo de Deus. Jesus increpou-o, dizendo: Cala-te, e sai
dele. Atirando o possesso no meio, o demonio saiu dele sem
lhe fazer dano. Todos ficaram pasmados, e mutuamente se falavam, dizendo: Que palavra e esta, que com for?a e poder
impera aos espiritos imundos, e eles saem? Por todos os lugares da regiao divulgou-se a sua fama.
Saindo da sinagoga, entrou file em casa de Simao. A
sogra de Simao estava acometida de uma grande febre, e rogaram-Lhe por eia. Acercando-se dela, ameagou a febre, e a
febre deixou-a. Imediatamente ela se levantou e os servia.
Posto o sol, todos quantos tinham enfermos de varias
molestias, Lhos traziam, e file, impondo a cada um as maos,
curava-os. Os demonios saiam tambem de muitos, gritando
e dizendo: Tu es o Filho de Deus. Porem file os intimava, e
nao os deixava falar, porque conheciam que era file o Messias.
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Chegado o dia, file saiu e foi para um lugar deserto; as
multidoes procuravam-no, e. vindo ate file, retinham-no para
que nao os deixasse. Mas file disse-lhes: fi preciso que eu
tambem pregue a boa nova do reino de Deus as outras cidades, porque para isto fui enviado. E ia pregando pelas sinagogas da Galileia.

Sabado
Epistola (ver 21 de maiol
Evangelho, Lc. 13, 10-17
Naquele tempo:
Ensinava file numa sinagoga cm sabado. Havia ali uma
mulher que tinha um espirito de enfermidade havia dezoito
anos, e estava encurvada, e de modo algum podia endireitarse. Vendo-a Jesus, chamou-a e lhe disse: Mulher, estas curada
da tua enfermidade. Impos-lhe as maos, e imediatamente ela
se endireitou, e glorificava a Deus. Intervindo o chefe da si
nagoga, aborrecido porque Jesus curara em sabado, dizia a
multidao: Ha seis dias nos quais se pode trabalhar; nesses,
vinde e curai-vos, e nao em dia de sabado. Respondeu-lhe o
Senhor, e disse: Hipocritas, qualquer um de vos nao solta do
estabulo seu boi ou seu burro em sabado, e nao o leva a
beber? Pois esta filha de Abraao, que Satanas mantinha atada
havia dezoito anos, nao devia ser solta da sua atadura em dia
de sabado? E, dizendo file isto, ficaram confundidos todos os
seus adversarios, e toda a multidao se alegrava com as obras
prodigiosas que file fazia.

6.u SEMANA DA QUARESMA
6.° Domingo da Quaresma: Domingo do
cego Bartimeu
Epistola 2, Cor. 10, 1-7 (ver 19 de abril)
Evangelho, Me. 10, 46-52
Naquele tempo:
Chegaram a Jerico. Ao sair file de Jerico com seus dis
cipulos e com uma grande multidao, o filho de Timeu, Barti-
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meu, um mendigo cego, estava sentado junto ao caininho. Ouvindo falar que era Jesus de Nazare que passava, comegou
a gritar e a dizer: Filho de David, Jesus, tern piedade de mini!
Muitos o increpavam para que se calasse; porem ele gritava
muito mais: Filho de David, tem piedade de mim! Jesus deteve-se e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe:
Animo, levanta-te, pois file te chama. file lanyou fora o seu
manto, e, saltando, chegou-se a Jesus. Tornando a palavra,
Jesus lhe disse: Que queres que eu te fa$a? O cego respondeuIhe: Rabuni, que eu veja. Jesus lhe disse: Vai. tua fe te salvou. E logo ele recuperou a vista, e seguia-o pelo caminho.

Segunda-feira
Epistola (ver 22 de maio)
Evangelho (ver 7 de set.)
Terca-feira
Epistola (ver 27 de agosto)
Evangelho (ver 24 de abril)
Quarta-feira
Epistola (ver 2 de dez.)
Evangelho (ver 18 de junho)
Quinta-feira
Epistola, Tit. 2, 1-9
Irmaos:
Quanto a ti, fala de modo conveniente e conforme a sa
doutrina. Os homens de idade sejam sobrios, graves, discre
tos, saos na fe, na caridade, na paciencia. De igual modo,
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observem as mulheres idosas um porte santo, nao sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, porem boas mestras, para
que ensinem as mulheres jovens a amarem os maridos e a
cuidarem dos filhos, a serem prudentes e honestss, trabalhadeiras, bondosas, doceis para seus maridos, a fim de que nao
seja infamada a palavra de Deus. Do mesmo modo, exorta os
jovens a serem moderados. E tu, mostra-te em tudo exemplo
de boas obras, de integridade na doutrina, de gravidade, de
palavra sa e irrepreensivel, para que os adversarios se confun
dam, nada de mau tendo a dizer de nos. Estejam os escravos
sujeitos aos amos, comprazendo-lhes em tudo e nao os contradizendo nem os defraudando em nada, mostrando-se, ao con
trario, de uma perfeita lealdade, para, em tudo, fazerem honra
a doutrina de Deus nosso Salvador.

Evangelho (ver 22 de maio)
Sexta-feira
Epistola (ver l.a Sexta-feira de quaresma)
Evangelho, Lc. 4, 1-13
Naquele tempo:
Jesus, cheio do Espirito Santo, voltou do Jordao, e deixou-se conduzir pelo Espirito no deserto, sendo ali tentado pelo
diabo durante quarenta dias. Nao comeu nada naqueles dias,
e, passados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se es Filho
de Deus, dize a esta pedra que se converta em pao. Jesus
respondeu-lhe: Esta escrito: Nao e so de pao que vive o homem.
Levando-o a uma altura, mostrou-lhe dali num instante todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Todo este poder
e sua gloria dar-te-ei, pois a mim foi entregue, e a quern eu
quero o dou; se, pois, te prostrares diante de mim, tudo sera
teu. Jesus, respondendo, lhe disse: Escrito esta: Ao Senhor
teu Deus adoraras, e so a file serviras.
Conduziu-o ele depois a Jerusalem, e colocou-o sobre o
pinaculo do templo, e lhe disse: Se es Filho de Deus, langa-te
daqui a baixo; porque escrito esta: A seus anjos mandou,
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a teu respeito, que te guardem e te tomem nas maos, para
que teu pe nao tropece numa pedra. Respondendo, disse-lhe
Jesus: Dito esta: Nao tentaras o Senhor teu Deus. Acabado
todo genero de tenta?5es, o diabo ausentou-se d’£le ate o
tempo determinado.

Sabado do Lazaro
Epistola 1, Tes. 2, 17-19 e 3, 1 (ver 7 de fev.)
Evangelho, Jo. 11, 55-56 e 12, 1-11
Naquele tempo:
Estava proxima a PAscoa dos judeus, e muitos subiam
do campo a Jerusalem antes da Pascoa, para se purificarem.
Procuravam, pois, Jesus, e diziam uns aos outros no templo:
Que vos parece? file nao vira a festa? Pois os principes dos
sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se alguem soubesse onde £le estava, o indicasse, a fim de lhe deitarem mao.
Seis dias antes da Pascoa, Jesus veio a Betania, onde es
tava Lazaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Prepararamlhe ali urna ceia; e Marta servia, e Ldzaro era dos que estavam a mesa com ele. Tornando urna libra de unguento de
nardo legitimo, de grande valor, Maria ungiu os pes de Jesus
e enxugou-os com os seus cabelos, e a casa encheu-se de odor
do unguento. Judas Iscariotes, um dos sens discipulos, o que
havia de entrega-lo, disse: Por que nao se vendeu este unguen
to por trezentos dinheiros e nao se deu aos pobres? Isto dizia
ele, nao por amor aos pobres, mas porque era ladrao, e porque, trazendo a bolsa, furtava o que nela deitavam. Porem
Jesus disse: Deixai-a, eia o guarde para o dia da minha se
pultura. Porque pobres sempre os tendes convosco, mas a mim
nem sempre me tendes.
Urna grande multidao de judeus soube que £le ali esta
va, e vieram, nao so por causa de Jesus, mas tambem para
verem Lazaro, que £le ressuscitara dos mortos. Os principes
dos sacerdotes haviam resolvido matar tambem Lazaro, pois
por ele muitos se separavam dos judeus e criam em Jesus.
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Domingo de Ramos

Epistola, Fil. 1, 1-11 (ver 9 de abril)
Evangelho, Jo. 12, 12-22
Naquele tempo:
No dia seguinte, a numerosa multidao que viera para a
festa, tendo ouvido que Jesus chegava a Jerusalem, tornaram
ramos de palmeiras e sairam-lhe ao encontro gritando: Hosana!
Bendito o que vem em nome do Senhor, e o Rei de Israel.
Havendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele,
conforme esta escrito: ‘‘Nao ternas, filha de Siao, eis que teu
rei vem montado num poldrinho de jumenta” . Isto nao o
entenderam desde logo os discipulos; mas, quando Jesus foi
glorificado, entao eles se lembraram de que d’file estavam escritas estas coisas que lhe haviam feito.
Rendia-lhe testemunho a multidao que estava com file
quando chamara Lazaro do sepulcro e o fessuscitara dos mortos. Por isto foi ao encontro d’file a' multidao, por terem ou
vido que file fizera este sinal. Enquanto isso, os fariseus entre
si diziam: Estais vendo que nao adiantais nada, ja vedes que
todo mundo vai atras d’file.
Houve alguns gregos entre os que tinham subido para
adorar na festa, fistes, pois, aproximaram-se de Filipe, o de
Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi e disse-o a Andre; Andre e Filipe
vieram e disseram-no a Jesus.
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Segimda-feira da Paixao

Epistola, Hebr. 6, 1-8
lrmaos:
Pelo que, deixando de lado as doutrinas elementares sobre
Cristo, tendamos ao mais perfeito, nao laniando de novo os
fundamentos da penitencia das obras mortas e da fe em Deus,
a doutrina sobre os batismos, a imposijao das maos, a ressurreifao dos mortos e juizo eterno. fi o que pretendo fazer, se
Deus o permitir.
Com efeito, impossivel e renovar outra vez pela peniten
cia aqueles que, urna vez iluminados, provaram o dom celes
tial e foram feitos participantes do Espirito Santo, provaram
a dofura da palavra de Deus e os prodigios do s6cuIo futuro, e
cairam na apostasia porque de novo crucificam para si mesmos
o Filho de Deus e o expoem a afronta. Pois a terra, que bebeu a chuva caida sobre eia em abundanda e produz plantas
liteis para aqueles que a cultivam, recebera as bensaos de Deus;
porem a que produz espinhos e abrolhos e reprovada, e esta
proxima de ser amaldifoada, e seu fim sera o fogo.

Evangelho, Mt. 21, 17-27
Naquele tempo:
E, deixando-os, saiu da cidade para Betania, onde passou a noite.

www.obrascatolicas.com

360

CALENDARIO LITORGICO — SEMANA DA PAIXAO

Voltando a cidade de manha muito cedo, sentiu fome. E,
vendo uma figueira perto do caminho, foi a eia; mas nao
achou nela mais do que folhas, e disse-Ihe: Jamais nassa fruto
em ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto os dis
cipulos, maravilharam-se e disseram: Como de repente a fi
gueira secou! Respondeu Jesus e lhes disse: Em verdade vos
digo que, se tivesseis fe e nao duvidasseis nao so farieis isso
com a figueira, mas, se dissesscis a este monte: “Sai-te dai e
lanca-te ao mar”, isso se faria. E tudo quanto com fe pedisseis na oracao recebe-lo-ieis.
Entrando file no templo, aproximaram-se d’file os prin
cipes dos sacerdotes e os anciaos do povo enquanto ensinava,
dizendo: Com que poder fazes estas coisas? Quem te deu tal
poder? Respondeu Jesus e lhes disse: Vou fazer-vos tambem
uma pergunta, e, se me responderdes, dir-vos-ei com que po
der fa$o estas coisas. O batismo de Joao de onde procedia?
Do ceu ou dos homens? files come^aram a pensar entre si:
Se dissermos que do ceu, £le nos dira: Entao por que nao
crestes nele? Se dissermos que dos homens, tememos a multidao, pois todos tem Joao como profeta. E responderam a
Jesus: Nao sabemos. Disse-lhes £le por sua vez: Pois eu tam
bem nao vos digo com que poder fa?o estas coisas.

Terga-feira da Paixao
Epistola 1, Tes. 2, 13-16 (.ver 14 de dez.)
Evangelho, Lc. 13, 22-30 (ver 14 de dez.)
Quarta-feira da Paixao
Epistola, Hebr. 2, 5-12
Irmaos:
Pois nao foi aos anjos que file submeteu o mundo futuro
dc que falamos.
Alguem ja o testificou em certo lugar, ao dizer:
“Que e o homem para que dele te lembres
Ou o filho do homem para que o tomes em consideragao
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Fizeste-o pouco menor do que os anjos,
de gloria e de honra o coroaste.
Puseste tudo debaixo dos seus pes".
Pois ao dizer que “Ihe submeteu tudo”, e que nao deixou
nada que lhe nao submetesse. No presente, e verdade, ainda
nao vernos que tudo lhe esteja submetido. Mas ventos aquele
a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado
de gloria e honra, por haver padecido a morte, a fim de que
por gra?a de Deus provasse a morte por todos.
Pois convinha que aquele para quem e por quent sao
fodas as coisas, e que se propunha levar muitos filhos a glo
ria, consumasse pelos sofrimentos o Autor da salvagao deles.
Porque todos, tanto o que santifica como os santificados, de
uni so vem, e, portanto. Ele nao se envergonha de lhes chamar
irmaos. dizendo:
“Anunciarei o teu nome a meus irmaos.
no meio da assembleia louvar-te-ei” .

Evangelho, Jo. 11, 47-54
N aquele tempo:
Entao os principes dos sacerdotes e os fariseus convO'
caram o sinedrio, e disseram: Que fazemos, pois este homem
faz-muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerao n’£le,
e virao os romanos e destruirao nosso lugar santo e nossa
nagao. Um deles, Caifas, que era sumo sacerdote daquele ano,
disse-lhes: Vos nada sabeis; nao compreendeis que convent que
tim homem morra pelo povo, para que o povo todo nao perega? file nao disse isso por si mesmo, senao que, sendo pon
tifice daquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pelo
povo, e nao so pelo povo, mas para reunir num todo os fi
lhos de Deus, que estao dispersos. Desde aquele dia, pois,
trataram de mata-lo.
Jesus, pois, ja nao andava em publico entre os judeus;
antes, foi para a regiao proxima ao deserto, a urna cidade
chamada Efraim, e ali morava com os discipulos.
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Quinta-feira Santa ou dos Sacramentos

Epistola 1, Cor. 11, 23-30
Trmaos:
Porque recebi do Senhor o que vos transmiti: O Senhor
Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pao, e, depois
de dar gragas, partiu-o e disse: Isto e meu corpo, que se da
por vos: fazei isto em memoria de mim. E, do mesmo modo,
depois de cear. tomou o calice, dizendo: Este calice e o Novo
Testamento no meu sangue; todas as vezes que o beberdes,
fazei isto em memoria de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pao e beberdes este calice, anunciareis a morte
do Senhor, ate que £le venha.
Assim, pois, quem come o pao ou bebe o calice do Se
nhor indignamente, sera reu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e entao coma do pao
e beba do calice; pois aquele que, seni discernir, come e bebe
o Corpo do Senhor, come e bebe a sua propria condenagao.
Por isto ha entre vos muitos doentes e debeis, e muitos
adormecidos.
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Evangelho. Lc. 22, 1-23
Naquele tempo:
Estava perto a festa dos Azimos que se chama Pascoa.
Os principes dos sacerdotes e os escribas procuravam como
poderiam mata-lo, porque temiam o povo. Satanas entrou em
.ludas Iscariotes, que era do numero dos doze, file foi tratar
com os principes dos sacerdotes e com os oficiais sobre a maneira de O cntregar a eles. files se alegraram, e convieram
em dar-lhe dinheiro. Postos de acordo, procurava ele ocasiflo para O entregar sem que estivesse com o povo.
Cliegou, pois, o dia dos Azimos, em que se devia imolar a Pascoa. E file enviou Pedro e Joao, dizendo: Ide e
preparai-nos a Pascoa para que a comamos. files disseramIhe: Onde queres que a preparemos? Disse-lhes file: Entrando
na cidade, vira ao vosso encontro um homem com um cantaro
de agua; segui-o ate a casa em que ele entrar, e dizei ao dono
da casa: O Mestre te diz: Onde esta a sala em que hei de
comer a Pascoa com meus discipulos? file vos mostrara unia
sala grande, mobiliada; preparai ali. E, indo eles, encontraram como file Ihes dissera, e prepararam a Pascoa.
Quando chegou a hora, pos-se a mesa, e os apostolos com
file. E Ihes disse: Ardentemente desejei comer esta Pascoa
convosco antes de padecer, porque vos digo: nao a comerei
mais ate que eia se cumpra no reino de Deus.
Tornando o calice, deu gracas e disse: Tomai-o e distribut-o entre vos; porque vos digo: desde agora nao beberei do
fruto da vide ate que chegue o reino de Deus.
E tornando o pao, deu gragas, partiu-o e deu-lho, dizen
do: fiste e meu corpo, que e entregue por vos; fazei isto em
memoria de mim.
Tgualmente o calice, depois de haver ceado, dizendo: fiste
calice e o novo testamento em meu sangue, que e derramado
por vos.
Entretanto, eis a mao do que me entrega esta comigo a
mesa. Porque o Filho do homem vai, segundo esta determinado, mas ai daquele homem por quem file for entregue!
files comegaram a perguntar-se uns aos outros qual deles seria
0 que haveria de fazer isso.
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Sexta-feira Santa (Missa dos Pressantificados)

Epistola, Hebr. 12, 12-21
Irmaos:
Pelo que, levantai as maos caldas e os joelhos enfraquecidos, e fazei retos os caminhos para os vossos pes, a fim de
que o membro tolhido, em vez de deslocar-se, antes seja curado.
Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual nin
guem vera o Senhor; olhando bem que ninguem se afaste da
graga de Deus, e que nao venha a brotar nenhuma raiz amarga, que provoque desordens e infeccione os demais. Olhai que
ninguem seja venal e corrupto, como Esau, que por um manjar vendeu sua primogenitura. Bem sabeis que, querendo ele
depois herdar a bengao, foi rejeitado, e nao achou lugar de
arrependimento, ainda que com lagrimas o solicitasse.
Porquanto nao vos achegastes ao monte tanglvel, ao fogo
aceso, a escuridao, as trevas, a tormenta, ao som da trombeta
e a voz das palavras, de sorte que, os que as ouviram, roga
ram nao se lhes falasse mais; porque nao suportavam a proibigao: “ate um animal, se tocar o monte, sera apedrejado” .
E tao terrlvel era a aparicao, que Moises disse: “Estou aterl«do e tremulo” .
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Evangelho, Jo. 19, 31-37 (ver 16 de out.)
Sabado Santo ou da Luz
Epistola, Rom. 5, 6-11

lrmaos:
Porque, quando ainda eramos fracos, Cristo, a seu tem
po, morreu pelos impios. Em verdade, havera dificilmente
alguem que morra por um justo: ou talvez haja quem se
anime a morrer por um homem de bem . Mas Deus provou
o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por
nos, quando eramos ainda pecadores. Com maior razao, pois,
justificados agora por seu sangue, por £le seremos salvos da
ira. Porque, se, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho, muito mais ja reconciliados, seremos
salvos por sua vida. E nao apenas isto; nos ate nos gloriamos
de Deus por Nosso Senhor Jesus Cristo. por quem recebemos
agora a reconciliacao.

Evangelho, Mt. 27, 62-66

Naquele tempo:
No outro dia, que era o seguinte a Preparaifuo da Pascoa,
foram os principes dos sacerdotes e os fariseus a Pilatos, e
Ihe disseram: Senhor, lembramo-nos de que esse impostor, ain
da vivo, disse: Depois de tres dias ressuscitarei. Manda, pois,
guard a r o sepulcro ate o terceiro dia, para que nao suceda
virem seus discipulos, roubarem-no, e dizerem ao povo: Ressuscitou dos mortos. E a ultima impostura sera pior do que
a primeira. Disse-lhes Pilatos: Vos tendes a guarda, ide e
guardai-o como sabeis. Eles foram, e puseram guarda ao se
pulcro, depois de selarem a pedra.
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Domingo da Ressurreicao

Epistola 1, Cor. 15, 12-25
Jrmaos:
Se de Cristo se prega que ressuscitou dos mortos, como e
que entre vos alguns dizem que nao ha ressurreicao dos mor
tos? Se, porem, nao existe ressurreicao dos mortos, entao Cris
to tambem nao ressuscitou. E, se Cristo nao ressuscitou, va
e a nossa pregacao, va a vossa fe. Seremos tambem falsas
testemunhas de Deus, porque contra Deus testificamos que file
ressuscitou a Cristo, a quem nao ressuscitou, visto que os mor
tos nao ressuscitam. Porque, se os mortos nao ressuscitam,
Cristo tambem nao ressuscitou. E, se Cristo nao ressuscitou.
va e a vossa fe, ainda estais nos vossos pecados. E ate os
que em Cristo morreram pereceram. Se, so para esta vida,
ternos esperanca em Cristo, somos os mais miseraveis de todos
os homens.
Mas nao; Cristo ressuscitou dos mortos como primicias
dos que morrem. Porque, assim como por um homem veio a
morte, tambem por um homem veio a ressurreicao dos mortos.
E, assim como em Adao todos havemos morrido, assim tam
bem em Cristo todos somos vivificados. Porem cada um a seu
tempo; em primeiro lugar, Cristo; depois os de Cristo, na sua
vinda; depois sera o fim, quando file entregar a Deus Pai o
reino, quando houver reduzido ao nada todo principado, toda
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potestade e todo poder. Pois preciso e que file reine ate por
todos os seus inimigos debaixo de seus pes.

Evangelho, Me. 16, 2-8
Naquele tempo:
De manha muito cedo. no primeiro dia depois do sabado.
ao nascer do sol, elas vieram ao monumento. Diziam entre
si: Quern nos removera a pedra da porta do monumento? E,
olhando, viram que a pedra estava rentovida: era muito gran
de. Entrando no monumento, viram urn jovem sentado a direita, vestido de uma tunica branca, e ficaram cheias de espanto. file lhes disse: Nao vos assusteis. Buscais a Jesus Na
zareno, o crucificado; ressuscitou. nao esta aqui; olhai o lugar
ondc o puseram. Mas ide, dizei aos seus discipulos, e a Pedro,
que file vos precedeni na Galileia; ali o vereis, como file vos
disse. Saindo elas, fugiram do monumento, porque o temor e
o espanto haviam-se apoderado delas, e a ninguem disseram
nada; tal era o medo que tinham.

Segunda-feira da Ressurreicao “in Albis”
Epistola 1, Cor. 15, 1-11
Irmaos:
Trago-vos a memoria, irmaos, o F.yangelho que vos tenho pregado, que haveis recebido, no qual vos mantendes fir
mes, e pelo qual sois salvos, se o ret iverdes tal como eu vo
lo anunciei, a nao ser que tenhais crido em vao. Pois na
verdade vos transmiti, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi:
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras;
que foi sepultado,
que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e que apareceu a Kefas, depois aos doze.
Depois apareceu a mais de quinhentps irmaos de uma
vez, dos quais muitos ainda vivem, e alguns morreram.
Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apostolos.
E depois de todos, como a urn abortivo, apareceu tambem
a mim. Porque eu sou o menor dos apostolos, que nao sou digno
de ser chamado apostolo, pois persegui a Igreja de Deus.
Mas pela graga de Deus sou o que sou, e a graca que file
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me conferiu nao foi esteril, antes tenho trabalhado mais do
que todos eles, porem nao eu, e sim a gra?a de Deus comigo.
Pois. tanto eu omo eles assim pregamos e assim crestes.

Evangelho, Me. 16, 9-14
Naquele tempo:
Ressuseitado Jesus na manha do primeiro dia da semana,
apareceu primeiro a Maria Madalena, de quern expulsara setq
demonios. Foi eia quem o anunciou aos que tinha vivido com
file, e que estavam sumidos na tristeza e no pranto. Mas eles.
ouvindo que file vivia e que fora visto por eia, nao o creram.
Depois disto, mostrou-se file noutra forma a dois deles que
iam de caminho e se dirigiam ao campo, fistes, voltando.
deram a noticia aos demais; e nem ainda a estes creram.
Por fim, manifestou-se aos onze, estando recostados a mesa
e repreendeu-lhes a incredulidade e dureza de cora?ao. porquanto nao haviam crido nos que o tinham visto ressuseitado
dos mortos.

Terca-feira “in Albis”
Epistola, Rom. 6, 3-12
Irmaos:
Ou ignorais quf todos nos que fomos batizados para
Cristo Jesus, fomos batizados para [participar da] sua morte?
Com file fomos sepultados pelo batismo. para [participarmos
da] morte, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos
mortos pela gloria do Pai, assim tambem nos andemos em
novidade de vida. Porque, se fomos plantados com [file] pela
semelhanga da sua morte, tambem o seremos pela semelhanga
da sua ressurrei?ao. Dai conhecemos precisamente isto: O
nosso homem velho foi crucificado, para que fosse destruido
o corpo [sujeito ao] pecado. e ja nao sirvamos ao pecado.
Com efeito, aquele que morre esta livre [do senhorio] do pe
cado. Se somos mortos com Cristo. confiamos que tambem
viveremos com file; pois sabemos que Cristo, ressuseitado dos
mortos, ja nao morre, a morte nao tern dominio sobre file.
Porque, morrendo, file morreu para o pecado uma vez para
sempre; mas, vivendo, vive para Deus. Assim, pois, fazei de
conta que estais mortos para o pecado, porem vivos para Deus
em Cristo Jesus.
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Evangelho, Jo. 21, 1-14
Naquele tempo:
Depois disto, mostrou-se Jesus de novo aos discipulos junto
ao mar de Tiheriades, e apareceu assim: Estavam juntos Simao
Pedro e Tome, chamado Didimo; Natanael, de Cana da Gaiileia, e os [filhos] de Zebedeu. e outros dois discipulos. Disse-lhes Simao Pedro: Vou pescar. Os outros lhe disseram: Nos
tambenj vamos contigo. Sairam, pois, e entraram na barca,
e naquela noite nao apanharam nada. Chegada a manha, achava-se Jesus na praia: mas os discipulos nao se deram conta de
que era Jesus.
Disse-lhes Jesus: Filhos, nao tendes nenhuni peixe? Responderam-lhe eles: Nao. file lhes disse: Lancai a rede a direita da barca, e achareis. Langaram-na. pois, e ja niio podiam arrastar a rede, por causa da multidao dos peixes.
Disse entao a Pedro aquele discipulo a quern Jesus amava:
E o Senhor! Assim que Simao Pedro ouviu que era o Senhor,
cingiu a tunica — pois estava nu — e lan?ou-se ao mar. Os
outros discipulos vieram na barca, — pois nao estavam longe
da terra, senao coisa de uns duzentos covados, — puxando a
rede com os peixes. Assim que desceram a terra, viram umas
brasas acesas, e urn peixe colocado sobre elas, e pao. Disselhes Jesus: Trazei dos peixes que apanhastes agora. Subiu
Simao Pedro e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e
cinquenta e tres peixes grandes; e, apesar de serem tantos, a
rede nao se rompeu. Jesus lhes disse: Vinde e comei. Nenhum
dos discipulos se atreveu a perguntar-lhe: Tu quern es?, sabendo que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pao e
deu-o a eles, e igualmente o peixe. Esta foi a terceira vez que
Jesus apareceu aos discipulos depois de ressuscitado dos mortos.

Quarta-feira “in Albis”
Epistola, Col. 3, 1-11
Irmaos:
Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas
do alto, onde Cristo esta sentado a direita de Deus; pensai nas
coisas do alto, e nao nas da terra. Estais mortos, e vossa vida
esta oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida,
se manifestar, entao tambem vos vos manifestareis com file,
em gloria.
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Mortificai os vossos membros terrenos, a fornicagao, a
impureza, a paixao, a ma concupiscenda e a cobiga de possuir, que e uraa especie de idolatria. Por estas coisas vem a
cdlera de Deus sobre os filhos rebeldes*. Tambem vos andastes por um tempo de tal maneira, quando vivieis no meio
destes vicios. Mas agora deponde tambem vos todas estas coi
sas: ira, raiva, maldade, maledicenda e linguagem torpe. Nao
vos enganeis uns aos outros, pois ja vos despojastes do homem
velho com todas as suas obras, e vestistes o novo que se vai
renovando em diregao ao verdadeiro conhecimento, segondo a
imagem de quem o criou. Ai nao ha grego nem judeu, circuncisao ou incircuncisao, barbaro, cita, servo ou livre, porque
Cristo e tudo em todos.

Evangelho, Jo. 21, 15-19
Naquele tempo:
Quando acabaram de comer, Jesus disse a Simao Pedro:
Simao, [filho] de Joao, amas-me mais do que estes? file lhe
disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe file:
Apascenta meus cordeiros. Pela segunda vez lhe disse: Simao,
[filho] de Joao, amas-me? Pedro respondeu-lhe: Sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta minhas
ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe file: Simao, [filho] de
Joao, amas-me? Pedro entristeceu-se de que pela terceira vez
lhe perguntasse: Amas-me? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo,
tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta minhas
ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: Quando eras jovem,
tu te cingias e ias aonde querias; quando envelheceres, estenderas tuas maos, e outro te cingira e te levara aonde nao
queiras. Isto file o disse indicando com que morte ele havia
de glorificar a Deus. E, dito isto, acrescentou: Segue-me.

Quinta-feira “in Albis”
Epistola, Efes. 2, 1-12
Irmaos:
E v6s estaveis mortos pelos vossos. delitos e pecados, nos
quais outrora andastes, seguindo a maneira de viver deste mun
do, sob o principe das potestades aereas, sob o espirito que
atua nos filhos rebeldes; entre os quais todos nos tambem
fomos contados noutro tempo, e seguimos os apetites da nossa
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carne, cumprindo as vontades da carne, e dos sentidos, sendo
por natureza filhos da ira, como os demais. Deus, porem,
rico em misericordia, pelo grande amor com que nos amou,
e estando nos mortos pelos nossos delitos, deu-nos vida por
Cristo — por graga fostes salvos, — e co-ressuscitou-nos, e
senton-nos nos ceus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos
seculos futuros a excelsa riqueza da sua graga, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois por graga fostes sal
vos pela fe, e nao e de vos que vem isto, e dom de Deus;
nao vem das obras, para que ninguem se glorie; pois somos
feitura sua, criados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras,
que Deus de antemao preparou, para que nelas andassemos.
Pelo que, lembrai-vos de que, por um tempo, vos, gentios
segundo a carne, chamados incircuncisos por causa da chamada circuncisao, que se faz na carne, estivestes entao sem
Cristo, afastados da sociedade de Israel, estranhos it alianga da
promessa, sem esperanga e sem Deus no mundo.

Evangelho (ver 2 de junho)
Sexta-feira “in Albis”
Epistola, Rom. 10, 4-13
Irmaos:
Pois o fim da Lei e Cristo, para a justificagao de todo
aquele que ere.
Moises, com efeito, escreve da justiga mediante a Lei: “O
homem que cumprir a justiga da Lei nela vivera” . Porem
a justiga, que vem da fe, assim diz: “Nao digas em teu cora
gao: Quem subira ao ceu? Isto e, para fazer descer Cristo; ou,
quern descera ao abismo? Isto e, para fazer Cristo subir de
entre os mortos” .
Mas que diz? “Perto de ti esta a palavra, em tua boca,
em teu coragao”, isto e, a palavra da fe que pregamos. Porque se confessares com tua boca o Senhor Jesus, e creres em
teu coragao que Deus o ressuscitou dos mortos, ser&s salvo.
Porque com o coragao se ere para a justiga, e com a b6ca se
confessa para a salvagao. Pois a Escritura diz: “Todo aquele
que n'Ele crer nao sera confundido” . Nao ha distingao entre
judeu e gentio. Um mesmo e o Senhor de todos, rico para
todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o
nome do Senhor sera salvo.

www.obrascatolicas.com

372

CAL. UTCRGICO — SEMANA DA RESSURREICAO

Evangelho, Lc. 24, 36-45
Naquele tempo:
Enquanto isto falavam, apresentou-se Jesus no meio deles
e lhes disse: A paz seja convosco. Aterrados e cheios de medo,
eles julgavam ver um espirito. E lhes disse: Por que vos perturbais, e por que sobeni ao vosso coracao esses pensamentos? Vede minhas maos e mcus pes, pois sou eu. Apalpai-me
e vede, pois um espirito nao tern carne nem ossos como v6des
que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as maos e os pes.
Ainda nao crendo eles, por forga da alegria e da admiragao,
disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Deram-lhe
um pedago de peixe assado. E, tomando-o, comeu diante
deles.
E disse-lhes: Isto e o que eu vos dizia estando ainda
convosco: Era preciso que se cumprisse tudo o que esta escrito na Lei de Moises e nos Profetas e nos Salmos, a meu
respeito. Entao abriu-lhes a inteligencia para que entendessem as Escrituras.

Sabado “in Albis”
Epistola, Col. 2, 8-15
Irmaos:
Cuidai de que ninguem vos leve novamente a escravidao
com filosofias falazes e vas, fundadas em tradigoes humanas,
nos elementos do mundo e nao em Cristo.
Pois n’£le habita toda a plenitude da divindade em forma
corporal.
N’file v6s estais repletos.
Ele 6 a cabega de todo o principado e potestade.
N’file fostes circuncidados com uma circuncisao,
nao de mao de homem, na deposigao do corpo da came,
mas na circuncisao de Cristo.
Com £le fostes sepultados no batismo.
e n’Ele fostes com-ressuscitados
pela fe no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos.
E a vos, que estaveis mortos
pelos vossos delitos e pela incircuncisao da vossa carne,
file vos vivificou com £le,
perdoando-vos todos os vossos delitos,
apagando o titulo de divida que havia contra nos,
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o qual com seus dispositivos nos era contr&rio,
tirou-o do meio, cravando-o na cruz.
Despojando os principados e as potestades,
os expos publicamente a vergonha,
arrastando-os em cortejo triunfal.

Evangelho, Jo. 2, 19-25
Naquele tempo:
Respondeu Jesus, e lhes disse: Destrui este templo, e em
tres dias eu o levantarei. Replicaram os judeus: Quarenta e
seis anos se empregaram em edificar este templo, e tu vais
levanta-lo em tres dias? Mas file falava do templo do seu
corpo. Quando ressuscitou dos mortos, seus discipulos se lembraram de que file dissera isto, e creram na Escritura e na
palavra que Jesus tinha dito.
Ao tempo em que esteve em Jerusalem pela festa da
Pascoa, muitos creram em seu nome, vendo os sinais que
fazia. Mas Jesus nao se fiava neles, porque os conhecia todos,
e nao tinha necessidade de que ninguem desse testemunho do
homem, pois conhecia o que havia no homem.

Primeiro Domingo depois da Ressurrei$ao
Epistola 2, Cor.- 5, 11-19
Irmaos:
Compenetrados, pois, do temor do Senhor, procuramos
persuadir os homens da nossa sinceridade. Estamos, porem,
manifestos a Deus; espero que tambem a vossa conscienda.
Nao e que outra vez pretendamos recomendar-nos, mas sim
dar-vos ocasiao para vos gloriardes em nos, a fim de que tenhais o que responder aqueles que poem a gloria na aparencia exterior e nao no interior do coragao. Porque, se estamos
fora dos sentidos, e por Deus; se procedemos com bom-senso,
e por vos.
Pois a caridade de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: Um morreu por todos, logo todos morreram; e
morreu por todos para que os que vivem nao mais vivam
para si, senao para Aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Por isso, desde agora a ninguem encaramos segundo a
carne; e, mesmo, Cristo, se o temos encarado segundo a carne,
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agora ja nao o encaramos assim. Por conseguinte, aquele que
esta em Cristo e criatura nova. O velho passou, fez-se um
mundo novo.
Mas tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministerio da reconciliagao.
Porque, na verdade, Deus estava em Cristo reconciliando o
mundo consigo e nao lhe imputando os seus delitos, e pos em
nossas maos a palavra de reconciliagao.

Evangelho, Jo. 20, 26-31 (ver 6 de outubro)
Segundo Domingo depois da Ressurreigao
Epistola, Hebr. 13, 18-25
Irmaos:
Orai por nos. Confiamos em que ternos boa consciencia,
e em que queremos viver bem em tudo. Sobretudo vos rogo
que fagais oragao para que eu vos seja em breve restituido.
O Deus da paz,
que ressuscitou dos mortos o grande Pastor das ovellias,
no sangue do eterno testamento, o Senhor Nosso Jesus,
vos aparelhe em todo bem,
para fazerdes a sua vontade,
cumprindo em vos o que e agradavel em sua presenga,
por Jesus Cristo, a quern seja a gloria pelos seculos dos
seculos. Amem.
Rogo-vos. irmaos, que suporteis com paciencia este discurso
de exortagao, porque em verdade vos escrevi brevemente.
Sabci que foi posto em liberdade nosso irmao Timoteo, em
cuja companhia, se ele vier depressa, vos hei de ver.
Saudai todos os vossos superiores e todos os santos.
Saudam-vos os da Italia.
A graga seja com todos vos. Amem.

Evangelho, Lc. 5, 1-11 (ver 4 de fev.)
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Terceiro Domingo depois da Ressurrei$ao
Epistola, Rom. 8, 5-11
Irmaos:
Os que sao segundo a came apetecem as coisas carnais;
os que sao segundo o espirito, as coisas espirituais. Porque o
apetite da came leva a morte, mas o apetite do espirito e
vida e paz. Pelo que, o apetite da carne e inimizade com
Deus, e nao se sujeita, nem pode sujeitar-se, a lei de Deus.
Os que vivem segundo a came nao podem agradar a Deus.
Porem vos nao viveis segundo a came, senao segundo o es
pirito, se e que de verdade o espirito de Deus habita em vos.
Mas, se alguem nao tern o Espirito de Cristo, esse nao e de
Cristo. Se, entretanto, Cristo esta em vos, o corpo esta morto
pelo pecado, mas o espirito vive pela justiga. E, se o Espirito
daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em
vos, aquele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos
tambem dara vida aos vossos corpos mortais, por virtude do
seu Espirito, que habita em vos.

Evangelho, Me. 2, 13-22
Naquele tempo:
Saiu file de novo a beira do mar, e toda a multidao o
vinha cercando, e file os ensinava. Ao passar, vitt Levi, [filho]
de Alfeu, sentado ao telonio, e lhe disse: Seguc-me. Levantando-se ele. seguiu-o. Estando sentado a mesa em casa deste,
muitos publicanos e pecadores estavam recostados com Jesus
e com seus discipulos. Pois eram muitos os que O seguiam.
Os escribas e fariseus, vendo que file comia com os pecadores
e publicanos, disseram aos discipulos d’file: Mas file come e
bebe com publicanos e pecadores! E, ouvindo isso, Jesus Ihes
disse: Nao necessitam de medico os saos, porem os enfermos;
nem eu vim chamar os justos, senao os pecadores.
Os discipulos de Joao e os fariseus jejuavam. Vem, pois,
e lhe dizem: Por que jejuam os discipulos de Joao e os dos
fariseus, mas os teus nao jejuam? E Jesus lhes disse: Acaso
podem os companheiros de bodas jejuar enquanto esta com
eles o esposo? Enquanto eles tern consigo o esposo, nao po
dem jejuar. Porem dias virao em que lhes arrebatarao o
esposo; entao eles jejuarao. Ninguem cose um pedago de pane
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nao apisoado num veslido velho; senao o remendo novo levaria consigo o velho, e o rasgao tornar-se-ia maior. E
ninguem deita vinho novo em odres velhos, pois o vinho
romperia os odres, e perder-se-iam vinho e odres; o vinho
novo deita-se em odres novos.

Quarto Domingo depois da Ressurreicao
Epistola 1, Tes. 1, 2-10
Jrmaos:
Damos sempre gra?as a Deus por todos vds, recordandovos em nossas ora?oes, relembrando sem cessar a obra de vossa fe, o esforso da vossa caridade e a perseverante esperanga em Nosso Senhor Jesus Cristo, na presenga de nosso Deus
e Pai, sabedores da vossa eleigao, irmaos amados de Deus.
Pois o nosso evangelho entre vos nao foi so em palavras,
mas em poder e no Espi'rito Santo e em plenissima confianca.
Bern sabeis quais fomos convosco por amor de vos. Fizestesvos imitadores nossos e do Senhor, recebendo a palavra no
meio de grandes tribulagoes, com alegria do Espi'rito Santo,
ate virdes a ser um exemplo para todos os fieis da Macedonia
e da Acaia. E, assim, de vos nao so se difundiu a palavra
do Senhor na Macedonia e na Acaia, senao que em todo
lugar a vossa fe em Deus se divulgou, sem que tenhamos necessidade de dizer palavra, pois esta na boca de todos a acolhida que nos fizestes e como vos convertestes dos idolos a
Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes
do ceu Jesus, seu Filho, que file ressuscitou dos mortos, e que
nos livrou da ira futura.

Evangelho, Jo. 16, 4-15
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Porem eu vos disse estas coisas para que, quando chegar
a hora, vos lembreis delas, e de que eu vo-las disse; mas
isto eu nao vos disse desde o principio porque estava convosco.
Mas agora vou para aquele que me enviou, e ninguem
de vos me pergunta: Aonde vais? Antes, porque vos falei estas
coisas, encheu-se de tristeza o vosso coragao. Porem eu vos
digo a verdade: Convem a vos que eu me va. Porque, se eu
nao me for, nao vira a vos o Advogado; mas, se eu me for,
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vo-lo enviarei. E, em vindo este, argiiira o mundo de pecado,
de justi?a e de juizo. De pecado, porque nao creram em mim;
de justija, porque eu vou ao Pai e nao mais me vereis; de
juizo, porque o principe deste mundo ja esta julgado. Muitas
coisas ainda tenho a vos dizer, mas nao as podeis suportar
agora; quando vier Aquele, o Espirito da verdade, guiar-vos-a
para a verdade completa, porque nao falara de si mesmo, mas
falara o que ouvir, e vos comunicara as coisas futuras, file
me glorificara, porque tomara do meu, e vo-lo dara a conhecer. Tudo quanto o Pai tcm e meu; por isto eu vos disse que
file tomara do meu e vo-lo data a conheccr.

Quinto Domingo depois da Ressurrcigao
Epistola, Rom. 14, 9-17 (ver Q uarta-feira da 4.a
Semana da Quaresma)
Evangelho, Jo. 16, 23-33 (ver 13 de maio)
Ascensao do Senhor
Epistola, Efes. 4, 1-13
Irmaos:
Assim, pois, exorto-vos eu, preso no Senhor, a andardes
de urna maneira digna da vocafao com que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidao, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com caridade, solicitos por conservar a unidade do espirito mediante o vinculo da paz. S6
ha um corpo e um espirito, como tambem fostes chamados
em urna so esperan?a da vossa vocagao. S6 um Senhor, urna
fe, um batismo, um Deus e Pai de todos, que esta sobre todos,
por todos e em todos.
A cada um de nos foi dada a graga na medida do dom
de Cristo. Pelo que, file diz:
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“Subindo as alturas, levou cativo o cativeiro,
deu dons aos homens” .
fisse “subir” o que significa senao que primeiro file desceu
a estas partes inferiores da terra? O mesmo que desceu foi o
que “subiu” sobre todos os ceus para encher tudo. E a uns
“deu" [serem] apostolos, a outros profetas. a estes evangelistas, aqueles pastores e doutores, a fini de aparelharem os
santos, para a obra do ministerio, na edificagao do corpo de
Cristo. ate que todos nos cheguemos a unidade da fe e do
conhecimento do Filho de Deus, a varao perfeito a medida
da idade madura da plenitude de Cristo.

Evangelho, Me. 16, 15-20 (ver 2 de junho)
Domingo depois da Ascensio
Epistola, Efes. 1, 15-23

Irmaos:
Pelo que, tambem eu, tendo ouvido da vossa f6 no Senhor
Jesus, e da vossa caridade para com todos os santos, nao cesso
tie dar gragas por vos, sempre que me lembro de vos em
minhas oracoes, para que o Deus de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Pai da gloria, vos conceda o espirito de sabedoria e
de revelagao no conhecimento d’file, iluminando os olhos
do vosso coragao. Com isto entendereis qual e a esperanga a
que file vos chamou, quais as riquezas e a gloria da heranga outorgada aos santos, e qual a excelsa grandeza do seu
poder para conosco, os que cremos, segundo a eficiencia da
sua poderosa forga.
Esta [forga] file exerceu-a em Cristo, ressuscitando-o dos
mortos e sentando-o a sua direita nos ceus, acima de todo
principado, potestade, virtude e dominagao, e de tudo quanto
tem nome, nao so neste seculo, como tambem no futuro.
E sujeitou todas as coisas a seus pes, e o fez cabega soberana de toda a Igreja, que e o seu corpo, a plenitude daquele
que tudo em todos repleta.
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Evangelho, Jo. 13, 31-35 (ver 8 de abril)
Domingo de Pentecostes

Epistola 1, Cor. 12, 3-11
lrmaos:
Pelo que, fago-vos saber que ninguem, falando no Es
pirito de Deus, pode dizer “anatema seja Jesus”, e ninguem
pode dizer “Jesus e o Senhor”, senao no Espirito Santo.
H a diversidade de dons, porem um mesmo e o Espirito.
Ha diversidade de ministerios, porem um mesmo e o Senhor.
Ha diversidade de operates, porem um mesmo e Deus, que
opera todas as coisas em todos. E a cada um e outorgada
a manifestagao do Espirito para utilidade comum. A um e dada
pelo Espirito a palavra de sabedoria; a outro a palavra de
ciencia, segundo o mesmo Espirito; a outro a fe, no mesmo
Espirito; a outro o dom de curas, no mesmo Espirito; a outro
operates de milagres; a outro profecia, a outro discernimento de espiritos; a outro generos de linguas, a outro interpretafao de linguas. Todas estas coisas as opera o unico e mesmo
Espirito, que distribui a cada um conforme quer.
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Evangelho, Jo. 14, 15-26 (ver 19 de junho>
Segunda-feira de Pentecostes
Epistola 1, Cor. 2, 10-16
Irmaos:
A n6s, porem, Deus a revelou pelo Espirito. Pois o Es
pirito esquadrinha tudo, ate as profundezas de Deus. Pois
quem dos homens conhece o que ha no homem, senao o es
pirito do homem, que nele esta? Assim tambem as coisas de
Deus ninguem as conhece senao o Espirito de Deus. E nos
nao recebemos o espirito do mundo, mas o Espirito de Deus,
para que conhegamos os dons que Deus nos concedeu. Destes
vos falamos, e nao com estudadas palavras de humana sabedoria, mas com palavras aprendidas do Espirito, adaptando aos
cspirituais os ensinamentos espirituais.
O homem animal, porem, nao percebe as coisas do Espiri
to de Deus; sao para ele loucura, e nao pode entende-las,
porque e preciso julga-las espiritualmente. Ao contrario, o
espiritual julga de tudo, mas a ele ninguem pode julgar. Por
que quem conheceu o pensamento do Senhor, para poder ensinar-lhe? Mas nos ternos o pensamento de Cristo.

Evangelho, Jo. 3, 1-12
Naquele tempo:
Havia um fariseu de nome Nicodemos, principal entre
os judeus. file veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabbi, sabemos que vieste como Mestre da parte de Deus, pois ninguem
pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus nao esta com ele.
Respondeu Jesus e lhe disse: Em verdade, em verdade
te digo: quem nao nascer do alto nao podera ver o reino de
Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode o homem nascer,
sendo velho? Acaso pode entrar de novo no seio de sua mae
e tornar a nascer? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade
te digo: quem nao nascer da agua e do Espirito nao pode
entrar no reino de Deus. O que nasce da carne e carne; mas
o que nasce do Espirito e espirito. Nao te admires de que eu te
tenha dito: fi preciso vos nas?ais do alto. O vento sopra onde
quer, e lhe ouves a voz, mas nao sabes de onde ele vem nem
para onde vai; assim e todo aquele que e nascido do Espirito,

www.obrascatolicas.com

CAI.. UTORGICO

DOMINGO DA SS. TRINDADE

381

Respondeu-lhe Nicodoinos e disse: Como podc ser isso?
Jesus respondeu e disse-lhe: Tu es Mestre em Israel e nao
entendes isto? Em verdade, em verdade te digo que nos falamos o que sabemos, e testemunhamos o que vimos; porem
vos nao recebeis o nosso testemunho. Se, falando-vos de coisas terrenas, vos nao credes, como crereis se eu vos falar
de coisas celestes?

Primeiro Domingo depois de Pentecostes. Domin
go da SS. Trindade

Epistola, Rom. 11, 25-36
Irmaos:
Porque nao quero, irmaos, que ignoreis este misterio, para
que nao presumais de vos mesmos: O endurecimento veio a
urna parte de Israel, ate que entrasse a plenitude das nagoes;
e entao todo Israel sera salvo, consoante esta escrito:
“Vira de Siao o Libertador,
para afastar de Jacob as impiedades.
E esta sera a minha alianga com eles,
quando eu apagar os seus pecados” .
Pelo que diz respeito ao Evangelho, eles sao inimigos
para vosso bem; mas, segundo a eleicao, sao amados por causa
dos pais. Porquanto sao irrevogaveis os dons e a voca$ao de
Deus. Pois, assim como vos por algum tempo fostes desobe-
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dientes a Deus, porem agora alcangastes misericordia pela desobediencia deles, assim tambem eles. que agora se negam a
obedecer. para dar lugar a misericordia a vos concedida, alcangarao por sua vez misericordia. Pois Deus nos encerrou a
todos na desobediencia, para ter de todos nos misericordia.
O, profundidade da riqueza, e sabedoria. e ciencia de
Deus! Quao insondaveis sito os sens juizos e imperscrutaveis os
sens caminhos!
Pois "Quem conheceu o pensamento do Senhor?
Ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem primeiro lhe deu, para ter direito a retribuigao?"
Porque d’Ele, e por Ele, e para Ele sao todas as coisas.
A Ele a gloria pelos seculos. Amem.

Evangelho, Mt. 28, 16-20
Naqucle tempo:
Os onze discipulos foram para a Galileia. ao monte
que Jesus Ihes indicara, e. vendo-o, prostraram-se; alguns.
porem. duvidaram. E aproximando-se, Jesus lhes disse: Todo
o poder me foi dado no ceu e na terra: ide. pois, fazei
discipulos meus todos os povos. batizando-os em nome do
Pai e do Filho e do Espirito Santo, ensinando-os a observar
tudo quanto vos mandei. E eis que Eu esioti convosco todos
os dias ate a consumagao do mundo.

Festa do Santissim o. Corpus Christi

www.obrascatolicas.com

CALENDARIO LITtJRGICO

CORPUS

CHRISTI

383

Epistola 1, Cor. 10, 14-21
Irmaos:
Pelo que, amados meus, fugi da idolatria. Falo-vos como
a homens sensatos. Sede vos juizes do que eu vos digo: O
calice de bengao que benzemos nao e ele a comunhao do
sangue de Cristo? E o pao que partimos nao e ele a comu
nhao do corpo de Cristo? Porque um e o pao, e somos um
so corpo apesar de muitos, pois todos participamos desse unico
pao. Olhai o Israel segundo a carne. Nao participam do
altar os que comem das vitimas? Que digo, pois? Que as carnes
sacrificadas aos idolos sao alguma coisa, ou que os idolos
sao alguma coisa? Antes, digo que o que os gentios sacrifi
cam, sacrificam-no aos demonios e nao a Deus. E eu nao
quero que vos tenhais parte com os demonios. Nao podeis
beber o calice do Senhor e o calice dos demonios. Nao podeis
ter parte na mesa do Senhor e na mesa dos demonios.

Evangelho, Jo. 6, 47-63
Naquele tempo,
Disse Jesus:
Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que ere tem a
vida eterna.
Eu sou o pao da vida. Vossos pais comeram o mana no
deserto e morreram. Este e o pao que desce do ceu, para
que quem dele comer nao morra. Eu sou o pao vivo descido
do ceu; se alguem comer deste pao vivera para sempre.
E o pao que eu darei e minha carne, para a vida do
mundo. Discutiam entre si os judeus, dizendo: Como pode
este dar-nos a comer a sua carne? Jesus Ihes disse: Em ver
dade, em verdade vos digo: Se nao comerdes a carne do Filho
do homem e nao beberdes o seu sangue, nao tereis vida em
vos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida
eterna, e eu o ressuscitarei no ultimo dia. Porque minha carne
e verdadeira comida e meu sangue e verdadeira bebida. Quem
come minha carne e bebe meu sangue esta em mim, e eu
nele. Assim como me enviou o Pai vivo, e eu vivo pelo Pai,
assim tambem aquele que jne come vivera por mim. Este e o
pao descido do ceu. Nao e como o pao que vossos pais co
meram, e, mesmo assim, morreram; quem come este pao vi
vera eternamente. Isto Ele o disse ensinando numa sinagoga,
em Cafarnaum.
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Depois de O ouvirem. muitos de seus discipulos disseram:
Duras sao estas palavras! Quern pode ouvi-las? Conhecendo
Jesus que murmuravam disso seus discipulos, disse-lhes: Isto
vos escandaliza? Pois que sera se virdes o Filho do homem
subir para onde estava antes? O espirito e que da a vida. a
carne nao aproveita para nada. As palavras que eu vos tenho falado sito espirito e sao vida.

Segundo Domingo depois de Pentecostes
Epistola, Hebr. 10, 3-14
Irmaos:
Porem nesses sacrificios cada ano se t'az memoria dos
pecados, por ser impossivel que o sangue dos touros e dos
bodes apague os pecados. Pelo que, entrando neste mundo,
file diz:
“Nao quiseste sacrificios nem obla?oes,
mas me preparaste um corpo;
Os holocaustos e sacrificios pelo pecado nao os recebeste.
Entao eu disse: Eis-me que venho —
no volume do Livro esta escrito de mim —
para fazer, 6 Deus, a tua vontade” .
Tendo dito acima: “Os sacrificios, as oblagoes e os ho
locaustos pelo pecado nao os queres, nao os aceitas”, sendo
todos oferecidos segundo a Lei, file disse entao: “Eis que
venho para fazer a tua vontade” . Ab-roga o primeiro para
estabelecer o segundo. Em virtude desta vontade nos somos
santificados pela obla$ao do corpo de Jesus Cristo, uma vez
para sempre.
E, enquanto todo sacerdote esta de pe cada dia para
exercer o seu ministerio e oferecer muitas vezes os mesmos
sacrificios, que nunca podein tirar os pecados, este, tendo oferecido um unico sacrificio pelos pecados, para sempre se sentou a direita de Deus, esperando o que resta “ate que seus
inimigos sejam postos como escabelo de seus pes” . De maneira que com uma so obla?ao file consumou para sempre os
santificados.

Evangelho, Lc. 14, 16-24
Naquele tempo:
file respondeu-lhe: Um homem deu um grande banquete
e convidou a muitos. A hora do banquete, enviou seu servo
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a dizer aos convidados: Vinde, pois jii esta tudo preparado.
Todos unanimemente comegaram a escusar-se. O primeiro disse: Comprei um campo, e tenho de sair para ve-lo; rogo-te
me des por escusado. Outro disse: Comprei cinco juntas de
bois, e tenho de ir experimenta-las; rogo-te me des por escusa
do. Outro disse: Tomei mulher, e por isso nao posso ir. Voltando o servo, comunicou ao amo estas coisas. Entao o dono
da casa, irritado, disse ao servo: Sai depressa as pragas e ruas
da cidade, e traze aqui os pobres, entrevados, cegos e coxos.
Disse-lhe o servo: Senhor, esta feito o que mandaste, e ainda
resta lugar. E o amo disse ao servo: Sai aos caminhos e aos
cercados, e obriga a entrar, para que se encha minha casa.
Pois vos digo: Nenhum daqueles homens que tinham sido con
vidados provara a minha ceia.

Sagrado Coracao de Jesus

Epistola, Efes. 3, 13-21 (ver 3 de outubro)
Evangelho, Mt. 11, 25-30 (ver 5 de jan.)
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Domingo depois da Natividade de N. Senhora
Epistola, Hebr. 2, 14-18 e 3, 1-5 (ver 21 de nov.)
Evangelho, Lc. 1, 46-56 (ver 26 de dez.)
Prim eiro Domingo de outubro. N. S. do Rosario

Epistola, Hebr. 7, 11-17 iver 12 de outubro)
Evangelho, Lc. 11, 27-32 (ver 12 de outubro)
Prim eira Sexta-feira do Mes
Epistola, Efes. 3, 13-21 (ver 3 de outubro)
Evangelho, Mt. 11, 25-30 (ver 5 de Janeiro)
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Missa de Defuntos (ver 2 de novembro)
tJltimo Domingo de Outubro: Cristo Rei

Epistola, Col. 1, 12-20
Irmaos:
Com alegria, deis gragas a Deus Pai. que vos tornou
capazes de participar da heranga dos santos no reino da luz.
Que nos livrou do poder das trevas e nos transportou ao reino
do Filho de seu amor, no qual temos a redengao: a remissao
dos pecados.
file e a imagem do Deus invisivel,
Primogenito de toda criatura;
porque n’file foram criadas todas as coisas,
as do ceu e as da terra,
as visiveis e as invisiveis:
tronos, dominagSes, principados, poteslades;
tudo foi criado por Ele e para Ele.
£Ie e antes de tudo, e tudo subsiste n’Ele.
E file e a cabega do corpo da Igreja;
file e o principio,
o Primogenito dos mortos,
para que file seja em tudo o primeiro.
E [ao Pai] aprouve fazer n’file habitar toda a plenitude,
e por file reconciliar tudo para file,
pacificando, pelo sangue de sua cruz,
por file todas as coisas, assim as da terra como as do ceu.

www.obrascatolicas.com

388

CALENDARIO LITORGICO

CRISTO REI

Evangelho, Jo. 18, 33-37
Naquele tempo:
Entrou Pilatos de novo no pretorio, e, chamando Jesus,
disse-lhe: £s tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Por tua
conta dizes isso, ou outros to disseram de mim? Pilatos res
pondeu: Porventura sou eu judeu? Tua nagao e os pontifices
entregaram-te a mim; que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino
nao e deste mundo; se deste mundo fosse meu reino, meus
ministros teriam lutado para que eu nilo fosse entregue aos
judeus; mas meu reino nao e daqui. Disse-lhe entao Pilatos:
Logo, tu es rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Para
isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho a
verdade: todo aquele que e da verdade ouve minha voz.

Primeiro Domingo depois de 10 de julho:
Festa dos Beatos Martires Maronitas;
Francisco, Abdel Muti e Rafael Mussabki
(+ 1860)
Epistola e Evangelho (Ver 10 de julho,
Pagina 218).
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PREPARACAO PARA A SANTA COMUNHAO
ATO DE F£
Senhor meu Jesus Cristo, creio firmemente que estais
real e verdadeiramente presente no Santissimo Sacramento
como Deus e como honiem, mesmo como estais visivel no ceu.
Amem.
ATO DE ADORACAO
Senhor, eu vos adoro neste augusto sacramento e vos
reconhego por meu Criador, Rcdentor e Soberano Senhor,
meu unico e Sumo Bcm. Amem.
ATO DE ESPERANCA
Senhor, espero que, dando-vos a mim neste Divino Sa
cramento usareis comigo de misericordia e concedereis todas
as gragas que me siio necessarias para a minha eterna salvagao. Amem.
ATO DE CARIDADE
Senhor. vos sois infinitamente armivel, sois meu Pai,
meu Redcntor, meu Deus; e por isso vos amo, de todo o
meu coragao, sobre todas as coisas e por amor de vos amo
a meu proximo como a mim mesmo, e de boa vontade perdoo
aos que me tem ofendido. Amem.
ATO DE ARREPENDIMENTO
Senhor, detesto todos os meus pecados c proponho com
a vossa graga, nunca mais os cometer, evitar as ocasioes de
pecar e fazer penitencia. Amem.
ATO DE DESEJO
Senhor, ardentemente desejo que visiteis a minha alma
e aqui permanegais, a fim de que eu nao me separe de vos,
e que vossa divina graga, permanega comigo para sempre.
Am6m.
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ACAO DE GRACAS PARA DEFOES DA COMUNHAO
RENOVACAO DA FE
Senhor meu Jesus Cristo. eu creio que estais verdadeiramente em meu coragao com vossa humanidadc e divindade,
e o creio mais firmementc do que se o visse com meus pro
prios olhos. Amem.
ATO DE AMOR
Jesus, meu Deus e meu Senhor. eu vos amo dc Iodo o
meu corafiio e desejo amar-vos quanto mercceis; fazei que
cu ainda mais vos ame agora, sempre e por toda a eternidade. Amem.
OFERECI MENTO
6 meu bom Jesus, vos. vos destes todo a mim c eu me dou
todo a vos: oferego-vos meu coraqao. meu corpo c minha
alma, consagro-vos toda a minha vida e quero ser vosso por
toda a cternidade. Amem.
PETJCAO
O meu Jesus, dai-me. eu vo-lo pes'o. todas as gragas espirituais e temporais que conheceis serem necessarias a mi
nha alma; encomendo-vos tambem as neccssidades dos meus
superiores, parentes, amigos, henfeitores e as santas almas
do purgatorio. Amem.
in v o c a c a o A CRISTO
Alma dc Cristo, santificai-me
Corpo de Cristo, salvai-me
Sangue de Cristo, inebriai-me
Agua do lado de Cristo, lavai-me
Paixao de Cristo, confortai-mc
6 bom Jesus, ouvi-me
Dentro das vossas chagas escondei-me
Nao permitais que eu me separe de vos
Do espirito maligno defendei-me
Na hora da minha morte chamai-me
E mandai-me ir para vos
Para que com os vossos santos vos louve
Por todos os seculos dos seculos
Amem.
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ORACAO A JESUS CRUCIFICADO
Eis-me aqui 6 bom e dulcissimo Jesus que prostradc de
joelhos em vossa divina presenca vos pego e suplico com o
mais ardente fervor, que vos digneis imprimir em meu coragao ardentes sentimentos de fe, esperanga e caridade, e urn
verdadeiro arrependimento de meus pecados com vontade fir
missima de me emendar; enquanto eu, com grande afeto e
dor d’alma, considero e medito as vossas cinco chagas, tendo
diante dos olhos o que ja o santo profeta David dizia de
vos, 6 bom Jesus: “TRASPASSARAM MINHAS MAOS E
MEUS PES, CONTARAM TODOS OS MEUS OSSOS” .
Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Gloria ao Pai. . .
em intengao do Sumo Pontifice para ganhar indulgentia.

ORACAO DA MANHA
Pelo sinal t da Santa Cruz, livrai-nos Deus t Nosso
Senhor, dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, t e do Filho > e do Espirito Santo.
A mem.
PAI NOSSO
Pai Nosso, que estais no ceu, Santificado seja o vosso
nome, venha a nos o vosso reino, seja feita a vossa von
tade, assim na terra como no ceu; o pao nosso de cada dia
nos dai hoje; e perdoai-nos as nossas dividas, assim como
nos perdoamos aos nossos dcvedores; e nao nos deixeis cair
em tentagao, mas livrai-nos do m al. Amem.
AVE MARTA
Ave Maria, cheia de graga, o Senhor e convosco; bendita
sois vos entre as mulheres, e bendito e o fruto de vosso ventre,
Jesus.
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Santa Maria, mae de Deus, rogai por nos, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amem.
CREDO
Creio em Deus Pai, Todo Poderoso, Criador do Ceu e
da terra; c em Jesus Cristo, um so seu Filho, Nosso Senhor
o qual foi concebido do Espi'rito Santo, nasceu de Maria
Virgem; padeceu sob o poder de Pondo Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu aos infernos; ao terceiro
dia ressurgiu dos mortos; subiu aos ceus, esta sentado a mao
direita de Deus Pai Todo Poderoso, donde ha de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espi'rito Santo; na Santa
Igreja Catolica; na comunhao dos Santos; na remissao dos
pecados; na ressurreigao da carne, na vida eterna. Amem.
PRESENCE DE DEUS
6 Deus Todo Poderoso!
Pai, Filho e Espirito Santo, creio que estais presente
aqui e em todo o lugar. Adoro com a devida reverenda
a vossa soberana Majestade e reconhe<jo-vos como Supremo
Senhor de todo o creado. Amem.
AGRADECIMENTO A DEUS
Pai bondoso! Dou-vos infinitas gragas por todos os beneficios que ate agora me tendes feito especialmente por
me haverdes conservado ate o presente dia; assim quero
empregti-lo em vos servir e amar. Amem.
OFERECIMENTO A DEUS
Oferego-vos meu Deus, todos os meus pensamentos, palavras, obras e sofrimentos, aben?oai-os Senhor, para que todos
sejam consagrados ao vosso amor e a vossa maior gloria.
Amem.
PET ICAO
Deus infinitamente amavel, concedei-me todas as gramas
que necessito neste dia, especialmente aquelas que me conduzem a salvagao eterna. Dai-me forgas para evitar todo o
mal que Vos proibis e praticar todo o bem que esperais
de mim. Amem.
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AO ANJO DA GUARDA
Santo Anjo, sob cuja tutela e custodia Deus me tern
colocado pela sua infinita bondade. iluminai-me, defendei-me,
regei-me e governai-mc. Amem.
AO SANTO DO NOME
Santo glorioso, cujo nome possuo. protegei-me e rogai
por mim a fim de que eu possa servir a Deus, como vos,
sdbre a terra e glorifica-lo eternamente no ceu. Amem.
PARA GANHAR AS INDULGENCES
Senhor, suplico-vos me fagais participar das gragas com
que haveis enriquecido a vossa Igreja. £ minha intengao ganhar todas as indulgencias que ela me concede pelas oragoes
e boas obras que cu faga neste dia. Amem.
O ANGELUS
O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espirito Santo.
Ave Maria. . . etc.
Eis aqui a escrava do Senhor
Faga-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave Maria. . . etc.
E o verbo se ffiz homem.
E habitou entre nos.
Ave M aria. . . etc.
Rogai por nos Santa Mae de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas dc Cristo.
OREMOS
Infundi, Senhor, a vossa graga cm nossas almas, para
que nos, que conhecemos pela anunciagao do Anjo a encarnagao de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixao e cruz a gloria da ressurreigao. Pelo mesmo Cristo,
Nosso Senhor. Amem.
AO SAGRADO CORACAO DE JESUS
Divino Coragao de Jesus!
Oferego-vos pelo coragao imaculado de Maria, todas as
oragoes, obras e sofrimentos deste dia, em reparagao das
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injurias que vos fazemos, e em uniao com todas as intengoes
pclas quais v6s sem cessar sois imolado nos altares e em
particular vos oferego pclas necessidades recomendadas para
este mes e dia as suplicas dos sdcios. Amem.
CONSAGRACAO A MARIA SANTISSIMA
O Senhora minha, 6 minha Mae! eu me oferego todo a
vos, e, em prova da minha devogao para convosco, vos cdnsagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coragao
c inteiramente todo meu ser.
E como assim sou vosso, 6 incomparavel Mae, guardaime, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amem.
ORACAO d a

n o it e

Pelo sinal t da Santa Cruz, etc. . .
Em nome do Pai, e do Filho t e do Espirito Santo.
Amem.
ATO DE FE
Meu Deus, crcio firmemente tudo quanto ere, confessa
e ensina nossa Santa Igreja Catolica, Apostolica e Romana;
porque vos o tendes revelado e porque sois a verdade infalivel. Amem.
ATO DE ESPERANCA
Meu Deus, espero com firme confianfa que me dareis
vossa graga neste mundo e a gloria no outro; porque vos me
haveis prometido e porque sois todo poderoso, infinitamente
bom e fiel em vossas promessas. Amem.
ATO DE AMOR
Meu Deus, amo-vos com todo meu coragao e sobre todas
as coisas, porque sois infinitamente bom e amavel, e amo
ao meu proximo como a mim mesmo por amor de vos.
Amem.
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ADORACAO
Deus e Senhor men. quo vos achais presente cm todo
o lugar, venho prostrar-me diante de vos, antes de tomar
o descanso desta noite, para adorar-vos com profunda humildade e tributar-vos a mais terna veneragao. Amem.
ACAO DE GRACAS
Meu Deus, dou-vos gragas por todos os benefieios que
de vos tenho recebido. Tendes vos lembrado de mim desde
a eternidadc. tirastes-mc do nada, destes vossa vida para
resgatar-me, me tendes conservado ate este momento e me
cumuiais de favores todos os dias.
I.ouvo-vos, glorifico-vos e vos darei gragas durante niinha vida. Amem.
SC PLICAS
Abengoai, Deus, o repouso que vou tomar. Visitai, Senhor,
nossa morada e afastai dcla todo o mal e que vossa pro
videnda permanega sempre conoseo e com todos, por .lesus
Cristo Nosso Senhor. Amem.
PELAS ALMAS DO PURGATORIO
Deus de bondade e misericordia lembrai-vos das benditas
almas do purgatorio, abreviai-Ihes as suas penas, dai-Ihes o
descanso eterno e fazei brilhar para elas a luz perpetua.
Amem.
EXAME DE CONSCIENCE
Examinemos nossa conscienda lembrando-nos dos pecados por pensamentos, palavras e obras, que temos feito con
tra os seguintes mandamentos:
MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

°)
°)
°)
°)
°)
°)

Amar a Deus sobre todas as coisas;
Nao tomar seu Santo nome em vao;
Guardar os domingos e festas;
Honrar pai e mae;
Nao matar;
Nao pecar contra a castidade;
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7.°) Nao furtar;
S.°) Nao levantar falso testemunho;
9.°) Nao desejar a mulher do proximo;
10.°) Nao cobigar as coisas alheias.
MANDAMENTOS DA SANTA IGREJA
1.
2.
3.
4.
5.

°) Ouvir missa intcira aos domingos e festus dc guarda:
°) Confessar-se ao menos uma vez cada ano;
°) Comungar ao menos pela pascoa da ressurreigao;
°) Jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Igreja;
°) Pagar dt'zimos segundo o costume.
SACRAMENTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

°)
°)
°)
°)
°)
°)
°)

Batismo;
Confirmagao;
Eucaristia;
Penitencia ou confissao;
Extrema-ungao;
Ordem;
Matrimonio.
ATO DE CONTR1CAO

Senhor meu Jesus Cristo, arrependo-me de todo coragao
por haver pecado. Pesa-me, Senhor, porque pecando, vos
ofendi, perdi o ceu e mereci o inferno. Proponho, com
vossa graga, nunca mais pecar, evitar as ocasioes de pecado
e fazer penitencia. Ament.
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BfiNCAO DO SANTISSIMO SACRAMENTO
(Segundo o rito Maronita)
Enquanto o sacerdote expoe e incensa o Saniissimo, o
com canta:
0 pao da vida, alimento das almas e premio do paraiso!
Cii es o Filho de Deus, 6 misericordioso Deus.
Os anjos se cobrem de temor e tremor ante a lua esplendente majestade. Como podemos, nos. pecadores, receber-te
em nossa boca pecaminosa?
Oh! Misterio dos Misterios, jnstiya dos justos e santidade
dos santos! 6 fonte de bondade, principio e fim de todo bent!
(Ou canta-se um outro hino eucaristico).
1.ADA1NHA DO SS. SACRAMENTO
Senhor, tende piedade de nos.
Senhor, tende piedade de nos.
Senhor, tende piedade de nos.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.
Deus Pai celestial, tende piedade de nos.
Deus Filho redentor do mundo, tende piedade de nos.
Deus Espirito Santo, tende piedade de nos.
Trindade santa, que sois um so Deus. tende piedade de nos.

J

nos
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Pao do ceu,
Deus escondido,
Trigo dos eleitos,
Vinho, seiva das virgens,
Alegria do paraiso,
Sacrificio perpetuo,
Oferenda pura,
Cordeiro sent mancha,
Mesa limpida,
Alimento dos anjos,

Revelador dos gestos de Deus,
>
Pao substancial,
Verbo Encarnado,
Verbo que habitastes entre nos,
Santissimo Sacramento,
Calice de bencao,
Misterio de Fe,
Misterio grandioso,
Santo Sacrificio,
Verdadeiro perdao,
Remedio dos pecados,
Maravilha de milagre,
Memoria da Paixao do Cristo,
Dadiva total,
Lembranga do Amor Divino,
Remedio contra a morte,
Plenitude da graca,
Misterio tremendo e vivificante.
Pao que vos fizestes carne pela onipotencia de Deus.
Sacrificio incruento,
Banquete e Divino Hospedeiro,
Doce manjar servido pelos anjos,
Misterio de fervor,
La?o de Amor.
Vitima e sacrificador,
Alimento das almas santas,
Bem-aventuranca dos que morrem no Senhor,
Premio de gloria eterna,
Filho de Deus,
->
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
Perdoai-nos. Senhor!
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
Ouvi-nos Senhor!
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.
Tende piedade de nos.
Senhor, tende piedade de nos.
Cristo, tende piedade de nos.
Senhor, compadecei-vos de nos.
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ORACAO AO SANTISSIMO SACRAMENTO
Cremos, Senhor, na existencia da tua Divindade e da tua
Humanidade no SS. Sacramento com todos os teus atributos
divinos e humanos.
Tu te escondeste no seio de tua Mae durante nove meses:
nasceste dela na gruta de Belem e viveste no mundo trinta
e tres anos; curaste os enfermos, cegos e paraliticos; lancaste
fora os demonios, ressuscitaste os mortos e andaste sobre as
ondas do mar. Anunciaste a salvagao ao mundo e converteste
os transviados; derrubaste os idolos e aniquilaste o paganismo.
Tu sofreste a flagelacao. foste coroado de espinhos e
aceitaste todo genero de dores e sofrimentos do povo que
negou a tua Divindade e a tua Humanidade. Tu nos ertregaste teu Corpo e teu Sangue sob as especies do pao e do
vinho na misteriosa Ceia. em presenca dos teus santos Apos
tolos. Aprouve a Ti, que superas todos os coros dos anjos
do ceu, ficar em tua Igreja, com os pecadores que somos nos
para guiar-nos e consolar-nos em nossas dificuldades e tribulagoes, para iluminar-nos com a luz das verdades da tua santa
Fe Romana e tirar-nos das trevas do ateismo. das heresias e
dos cismas; para alimentar-nos com este teu Corpo presente
agora diante de nos, inebriar-nos com este teu Sangue que derramaste por nossa salvagao e com o qua! nos abriste as portas
do ceu e fechaste as do inferno, para vivificar-nos e santificarnos por tua Divindade.
Por isto, sempre te damos gragas e adoramos teu santo
Corpo e Sangue, aqui exposto, confessando-nos indignos deste
divino Mist6rio e deste Amor com que nos amaste. Da-nos.
Senhor, que sacrifiquemos a Ti nossos coragoes pelo amor,
que te desejemos com viva esperanga, e que te recebamos
com fe para que sejas o nosso viatico na hora de nossa morte.
Coro: Am6m.
ORACAO A SANTISSIMA VIRGEM
0 purissima Virgem e Mae de Deus, 6 luz de nossas
trevas, 6 protetora e esperanga nossa, 6 abrigo e consolo nosso,
torna-nos dignos, n6s que somos indignos pecadores, de participar do Corpo e do precioso Sangue do teu Filho.
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Tu que geraste Jesus. Fonte da vida iinortal. vivifica-nos
a nos que estamos mortos pelos pecados. Concede-nos a piedade do coragao, a humildade da razao. o perfeito arrependimento. o firme proposito e a verdadeira peniteneia mediante ;i
sincera confissao, para que te louvemos e glorifiquemos, 6
Maria, d Imaculada Mae de Deus.
Prepara-nos para aproximar-nos seni culpa da coinunhao
dos sagrados Misterios de teu Unigenito Filho: e quando formos a seu encontro, para recebe-lo em nossas bocas penitentes
e conte-lo em nossos coracdes, estejamos adornados com a
veste nupcial. Tu es bendita para sempre.
Coro: Amem.
Sacerdote: Ouve, Senhor. a minha oracao.
Coro: Chegue a ti o meu clamor.
Sacerdote: A paz t seja convosco.
Coro: E com teu espirito.
Sacerdote: Um Pai nosso e urna Ave Maria, em honra do SS.
Enquanto o sacerdote incensa o S S .
Coro: Entoa um canto de louvor, d minha lingua, ao misterio
do SS. Sacramento.
Narra a generosidade do Fruto do seio purissimo.
Que nos resgatou a custa do seu precioso Sangue.
Terminada a incensafao, o sacerdote torna a custodia coni
ambas as mcws e se pde face ao povo; o cdro continua:
Santo, Santo. Santo. Tu es Deus forte de Sabaot.
O ceu e a terra estao cheios da tua gloria. Hosana nas
alturas!
Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Hosana
nas alturas!
6 Deus Onipotente. tem piedade de nos!
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Nos te louvamos, nos te glorificamos, nos te bendizemos.
Nos te adoramos e te confessamos; pedimos-te o perdao
dos pecados. Tem piedade, perdoa-nos e ouve-nos.
Terminada a bengdo, o cdro canta uni hino eucaristico, on
urn dos sdlmos 2. 27, 92, 115.
Eis aqui unn versiculos do scilrno 92:
E bom enaltecer Jave e cantar salmos a teu Nome,
6 Altissimo!
Anunciar, pela manha, tua misericordia
E tua fidelidade, durante a noite.
Com o salterio de dez cordas e com a lira,
com o cantico ao som da citara.
Forque me das alegria com os teus feitos,
e eu exulto, Jave, com as tuas obras!
Quito magnificas sao as tuas obras, Jave,
quao profundos sao os teus pensamentos!
O justo florescera como a palmeira,
e crescera como o cedro do Libano!
Plantado na Casa de Jave,
Florescera nos atrios de nosso Dens.
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BENCAO DO SANT1SSIMO SACRAMENTO
(Segundo o rito latino)
Antes da Ben^ao
O SALUTARIS HOSTIA
1. O Salutaris hostia — Quae caeli pandis ostium, — Bela
premunt hostilia, — Da robur, fer auxilium.
2. Uni trinoque Domino — Sit sempiterna gloria: — Qui
vitam sine termino — Nobis donet in patria. Amem.
ORACAO PELO PAPA
Oremus pro pontifice nostro N.: Dominus conservet eum
et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat
eum in animam inimicorum ejus.
Tu es Petrus.
Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.
Oremus: Deus omnium fidelium pastor et rector, famu
lum tuum N. quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti,
propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus
praeest proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito
perveniat sempiternam. Per Christum Dominum Nostrum.
Arnen.
Oremus et pro antistite nostro N . . .
Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate
nominis tui.
Tu es sacerdos in aeternum.
Secundum ordinem Melchisedec.
TANTUM ERGO
1 — Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui,
et antiquum documentum novo cedat ritui;
praestet fides: supplementum, sensuum defectui:
2 — Genitori Genitoque laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio,
procedenti ab utroque compar sit laudatio!
Arnen.
Panem de caelo praestitisti eis, (T. P. Alleluia)
Omne delectamentum in se habentem. (T. P. Alleluia)
Oremus: Deus qui nobis sub Sacramento mirabili passio
nis tuae memoriam reliquisti; tribue quaesumus; ita nos C6rporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis
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tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et regnas
in saecula saeculorum.
Arnen.
DEPOIS DA BfiNCAO DO SANT1SSIMO SACRAMENTO
Bendito seja Deus.
Bendito seja o seu santo Nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro
homem,
Bendito seja o santo nome de Jesus.
Bendito seja o seu sacratissimo Coragao.
Bendito seja Jesus Cristo no Santissimo Sacramento do altar.
Bendita seja a grande Mae de Deus, Maria Santissima.
Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceigao.
Bendita seja a sua Gloriosa Assungao.
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mae.
Bendito seja Sao Jose, seu castissimo Esposo.
Bendito seja Deus nos seus Anjos e nos Santos.
oracao

Deus e Senhor Nosso / protegei a vossa Igreja / dai-lhes
santos pastores e dignos Ministros. / Derramai as vossas
bengaos sobre o nosso Santo Padre, o Papa; / sobre o nosso
Bispo, / sobre o nosso Paroco e todo o clero / sobre o Chefe
da Nagao e do Estado, / e sobre todas as pessoas constituidas em dignidade, / para que governem com justiga. / Dai ao
povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. / Favorecei, com os efeitos continuos de vossa bondade, / o Bra
sil, / este bispado, / a paroquia em que habitamos, / a cada
um de nos em particular / e a todas as pessoas por quem
somos obrigados a orar / ou que se recomendaram as nossas
oragoes. / Tende misericordia das almas dos fieis que padecem no purgatorio; / dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz
eterna.
Pai Nosso, Ave Maria e Gloria ao Pai.
ADOREMUS
Adoremus in aeternum sanctissimum Sacramentum.
Laudate Dominum, omnes, laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus, et veri
tas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula sae
culorum . Arnen.
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DEVOQOES AO SAGRADO CORACAO OE JESUS

APOSTOLADO DA ORAGAO DO SAGRADO CORACAO
Caraeteristica:
O Apostolado da Oragao do Sagrado Coragao de Jesus
e uma piedosa associagao de oragoes, para render especial
veneragao e culto ao Divino Coragao de Jesus e, por seus
meritos, santificar-se e santificar todas as pessoas unidas a
esta associagao.
Finaiidade:
O apostolado da oragao tem tres fins:

1. ° Cot responder ao amor do Coragao de Jesus.
2.
° Reparar as ingratiddes que o Sagrado Coragao rece
be dos pecadores e indiferentes.
3.
° Unir nossos atos aos meritos do Sagrado Coraga
de Jesus, para que eles tenham merecimento diante de Deus.
Sublimidade:
As obrigagoes do Apostolado da Oragao se resumem em
tres:
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1.
° Oferecer logo pela manha, os atos do dia ao Sagrado Coragao de Jesus, por intermedio do Imaculado Cora
gao de Maria, rezando-se a oragao propria do apostolado,
segundo a intengao especial; esta intengao se muda cada mes.
Acrescentam-se um Pai Nosso e dez Ave Marias.
2.
° Fazer uma comunhao reparadora em homenagem
ao Sagrado Coragao de Jesus, cada primeira sexta-feira ou
primeiro domingo do mes.
3.
° Fazer uma Hora-Santa, cada mes, de preferencia
na primeira sexta-feira.
Observagao:
Esta devogao, como as demais devogoes da Igreja, nao
obriga sob pena de pecado. Praticando os atos de piedade
prescritos pelo regulamento, os socios lueram as indulgencias concedidas; deixando de praticar, deixam tambem de ganhar os privileges, porem nao pecam.
RITUAL PARA RECEPCAO DOS SOCIOS
INVOCACAO AO DIVINO ESPfRITO SANTO
Vinde, Espirito Criador, visitai-nos e enchei com vossa
divina graga nossos coragoes por Vos criados. Vinde Espirito
Santo Divino, ficai conosco e derramai sobre nos as vossas
divinas bengaos. Espirito Divino, fazei que a nossa alma
seja sempre vossa morada e o nosso corpo vosso sagrado
templo. Habitai em nos e ficai conosco na terra, para que
meregamos ver-Vos eternamente no reino da gloria. Amera
Diretor: — Desejais, carissimos filhos, formar parte do
Apostolado da Oragao?
Socio: — Sim, Rvmo. Padre, desejamos, ajudados pela
graga de Deus.
Diretor: — Tendes boa vontade de observar o Regula
mento desta Associagao e levar uma vida santa?
Socio: — Sim, Rvmo. Padre, temos boa vontade de ob
servar tudo fielmente, com a ajuda de Deus.
Diretor: — Dizei, entao, o ato de Consagragao ao Sagra
do Coragao de Jesus.
Socio: —< Dulcissimo Coragao de Jesus eu Vos consagro
a minha vida, minhas agoes, penas e sofrimentos, nao que-
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rendo servir-me de parte alguma de men ser senao para Vos
honrar, amar e glorificar. Eu Vos tomo, 6 Sagrado Coragao
de Jesus, por unico objeto do meu amor, seguranga de mi
nha salvagao, remedio de minha fragilidade, reparador dos
meus defeitos e asilo seguro nas minhas tribulagdes. 6 Cora
gao Divino, ponho em Vos toda a minha confianga e espero
tudo da vossa bondade. Destrui em mim tudo o que nao Vos
agrada e que o vosso amor se grave profundamente no meu
coragao, para que jamais me separe de Vos. Suplico-Vos,
tambem, que o meu nome seja cscrito em Vos, c que seja
meu coragao todo vosso, na vida, na morte e por toda a
eternidade. Amem.
Diretor: — Eu vos rccebo no Apostolado da Orario,
confirmando vossa vontade e rogo ao Sagrado Coragao de
Jesus, que vos de as gragas necessarias para cumprir os
vossos bons propositos. Amem.
BENCAO DAS MEDA1.HAS
—
———
—
—

Nosso auxilio csta no nomc do Senhor.
Que fez o ceu e a terra.
Senhor, ouvi minhas oragocs.
E meus clamores cheguem ale Vos.
O Senhor esteja convosco.
E com o vosso Espirito.

Orcmos — Onipotente eterno Dcus. que nao reprovais
a pintura ou escultura de imagens de vossos sanies, dignaivos abengoar t e santificar y cstas insignias em honra do Sagra
do Coragao de Jesus, vosso Divino Filho e fazei que. aqueies
que com veneragao as usarem possam, pclos meritos do
mesmo Jesus Senhor Nosso. obter a graga na presentc vida
e a gloria eterna no cell. Amem.
ENTREGA DA FITA
Recebei esta insignia e trazei-a sobre o coragao, para que
vos lembreis do amor que deveis ao Coracao do vosso Deus,
e da dedicagao a que vos obrigastes e que ela seja o penhor
de vossa salvagao eterna. Em nome do Pai t e do Filho t
e do Espirito Santo t Amem.
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Senhor Jesus, dignai-Vos receber sob a bandcira do vosso
divino Coragao estas almas que ingressarani na instituigao
do Apostolado, consagradas ao vosso Divino Coragao e que
desejam dedicar-se a defesa dos vossos interesses e a propagagao da vossa gloria. Que a insignia com que as condecorastes seja para elas alento na luta contra vossos inimigos
visiveis e invisiveis, e sinal de salvagao eterna. Em nome do
Pai t e do Filho f e do Espirito Santo t Amem.
1 ADAINHA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS
(USADA NO RITO MARONITA!

Tende piedade de n6s.

Senhor. tende piedade de nos.
Jesus Cristo, tende piedade de nos.
Senhor, tende piedade dc nos.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai Criador, tende piedade de nos.
Deus Filho, Salvador do mundo, tende piedade de nos.
Deus, Espirito Santo, tende piedade de nos.
Santissima Trindade urn so Deus, tende piedade de nos.
Coragao de Jesus, unido ao verbo de Deus,
Coragiio de Jesus, Santuario da divindade.
Coragao de Jesus, Altar da divindade,
Coragao de Jesus, tabernaculo da Santissima Trindade,
Coragao de Jesus, abismo de sabedoria,
Coragao de Jesus, cheio de bondade e amor,
Coragao de Jesus, rei dos coragoes,
Coragao de Jesus, Trono de misericordia,
Coragao de Jesus, fonte inesgotavel dc gragas,
Coragao de Jesus, fonte de vida e santidade,
Coragao de Jesus, paz e reconciliagao,
Coragao de Jesus, exemplo das virtudes.
Coragao de Jesus, obediente ate a morte,
Coragao de Jesus, caminho para a vida eterna,
Coragao de Jesus, complacencia do Pai Eterno,
Coragao de Jesus, vitima dos pecadores,
Coragao de Jesus, cheio de amargura por nossa indiferenga,
Coragao de Jesus, saturado de oprobrios,
Coragao de Jesus, penetrado pela langa,
Coragao de Jesus, que derramastes vosso sangue por nos,
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Coragao de Jesus, refugio dos pecadores.
Coragao de Jesus, forga dos fracos,
Coragao de Jesus, consolador dos tristes,
Coragao de Jesus, perseveranga dos justos.
Coragao de Jesus, salvagao do mundo,
Coragao de Jesus, esperanga dos mortos.
Coragao de Jesus, triunfo nas tentagoes.
Coragao de Jesus, gloria dos santos,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoainos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos
Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nos.
Jesus Cristo. ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Jesus manso c humildc dc coragao
Fazei meu coragao semelhanlc ao vosso.
Oragao. — Deus Onipotente e Sempiterno, langai os olhos
sobre o coragao do vosso amantissimo Filho; atendei aos louvores e satisfagoes que ele em norae dos pecadores vos oferece, e, deixando-vos aplacar, perdoai benignamente aos que
implorant a vossa misericordia, em nome deste mesmo vosso
filho Jesus Cristo que, sendo Deus. convosco vive c reina
em unidade do Espirito Santo por todos os seculos dos
seculos. Amem.
(300 dias de indulgencia. — S. C. dos Ritos. 2 de abril
de 1899).

ENTRONIZACAO DO SAGRADO CORACAO DE JESUS
Reunida a fdmilia diante da imagem do Coragao de Jesus,
o sacerdote aviso que recitem o credo e logo benze a ima
gem, recitando depois o ato de consagragdo, dando o livro
ao chefe da familia, para que reze a ordgdo correspondente e
termina o ato com a bengao final.
E muito importante que o sacerdote dirija a familia uma
palavra, explicando o sentido desta cerimdnia.
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BfiNCAO DA IMAGEM
—
—
—
—
—
—

Nosso auxilio esta no nome de Deus.
Que fez o ceu e a terra.
Senhor, ouvi minha orayao.
E meus clamores cheguem ate Vos.
O Senhor esteja convosco.
E com o vosso espirito.
OREMOS

Onipotente e eterno Deus, que nao reprovais as esculturas e estampas de imagens de vossos santos, dignai-vos abenyoar t e santificar t esta Imagem que em honra do Sagrado
Corayao de Jesus vosso divino Filho, entronizamos nesta casa
e fazei que, aqueles que com venerayao renderem homenagem e culto pelos meritos do mesmo Jesus Cristo Nosso
Senhor, obtenham vossa graya na presente vida e a gloria
eterna no ceu.
CONSAGRAQAO RECITADA PELO SACERDOTE
Dignai-vos, Senhor, visitar esta morada, em companhia
de vossa Mae amabilissima; cumulai seus felizes habitantes
de todas as gramas prometidas as familias especialmente consagradas ao vosso Divino Corayao. Vos mesmo, 6 Salvador
do mundo, com intuitos de misericordia, solicitastes, em revelayao a vossa serva Margarida Maria, a homenagem solene
de amor universal ao vosso Corayao que tanto amou os homens, e pelos quais e tao mal correspondido. . . Por isso,
toda esta familia, acudindo pressurosa ao vosso apelo, e em
desagravo do abandono e da apostasia de tantas almas, vos
proclama seu benignissimo Soberano, e vos consagra inteiramente as alegrias e as tristezas, os trabalhos e as esperanyas, o presente e o futuro deste lar, que de hoje em diante
vos pertence. Abenyoai, pois, a todos que aqui se acham,
abenyoai os ausentes, e tambem, aqueles que, por vontade
divina, a morte arrebatou. Estabelecei nesta casa, 6 Corayao
amorosissimo, estabelecei aqui o dominio da vossa caridade.
Infundi o espirito de fe, de pureza e retidao em todos os
membros desta familia; volvei estas almas para vos, desprendendo-as do mundo e de suas loucas vaidades; abri-lhes,
Senhor, a chaga sacrossanta do vosso Corayao piedoso, e,
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como cm arca de salvafao, guardai ai todos estes que vos
pertencem por toda a eternidade. . .
Sejam sempre amados, benditos e glorificados entre nos
o Coragao vitorioso de Jesus e o coragao da Santissima Virgem Maria, mae da luz.
— Nao devendo faltar nem ser esquecido nesta hora
solene nenhum dos membros da familia, rezemos todos pelos
ausentes e pelos mortos, um Pai Nosso e uma Ave Maria.
Em seguida o pai ou a mae de familia colocit a imagem
do Sagrado Coragao no lugar que Ihe estd destinado, e, ato
continuo, de joelhos, recita a seguinte:
ORACAO DO CHEFE DE FAMILIA
Gloria ao Sagrado Coragao de Jesus, cuja misericordia
foi tao grande com seus ditosos servos deste lar, escolhido
entre mil como santuario dc reparagao pela ingratidao dos
homens.
Com que confusao, Senhor, esta porgiio do vosso rebanho fiel aceita a honra insigne de vos ter por chcfe da fa
milia. Como vos adora em silencio. como se sente feliz,
vendo-vos compartilhar, sob o mesmo teto, as fadigas, as
penas, e tambem, os castos prazeres de filhos. Ah! bem sabemos, nao somos dignos que entreis nesta morada. Por isso,
6 bom Jesus, contritos e cheios de confianga, vimos nos entregar a vos, que sois a verdadeira vida. Permanecei entre
nos, 6 Coragao Sagrado. pois, estamos ansiosos por amar-vos
e vos fazer amar.
Seja esta casa para Vos o refugio amigo de Betania,
onde encontrareis almas dedicadas que saberao escolher a
melhor parte no intimo de vosso Coragao. Seja o Asilo pobre, mas carinhoso do Egito, para vos acolher, quando desterrado pelos vossos inimigos. Vinde, pois, Senhor. Aqui.
como em Nazare, ama-se, com entranhado amor, a Virgem
Maria, essa Mae tao terna, que Vos mesmo nos destes. Ah!
Jesus, se houvesseis estado conosco naquelas horas de dor,
como se teriam suavizado as nossas lagrimas, e quanto balsa
mo de paz terieis derramado nas feridas secretas que so VoS
conheceis. Vinde, Senhor, e ficai conosco, ficai conosco, e
quase noite. . . o mundo perverso procura envolver-nos nas
trevas de suas negagoes, e nos vos queremos, 6 Jesus, porque
so Vos sois o caminho, a verdade e a vida.
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Estabelecei aqui o vosso tabernaculo, a cuja sombra
viveremos em vossa companhia. Nos vos proclamamos nosso
Rei. Aqui outro nao reinara.
Seja sempre amado. bendito e glorificado neste lar o
Coragao triunfante de Jesus. Amem.
“Venha a nos o vosso reino".
Em seguida o sacerdote recita com todos ama Salve
Rainha como homenagem de amor filial ao Imacidado Corai do de Maria. No fim recita:
Coragao Sacratissimo de Jesus, tende piedade de nos.
(tres vezes).
Coragao Imacuiado de Maria, rogai por nos.
Sao .lose, rogai por nos.
Santa Margarida Maria, rogai por nos.
Santa Madalena Sofia, rogai por nos.
E para terminor dd a benpiio dizendo de pe:
Benedictio Dei omnipotentis: Patris t et Filii, ':r et Spiritus
Sancti f descendat super vos et maneat semper. Amen.

CONSAGRACAO GERAR AO SAGRADO CORACAO
DE JESUS
Mcu Deus, meu Salvador Jesus! Aqui me tendes prostrado diante de Vos, para me consagrar ao vosso Divino
Coragao. Quero proclamar-vos como dono e Rei de meu
coragao, unico senhor de minha existencia neste mundo.
Jesus, dou-vos gragas por todos os beneficios que concedestes a mim e a todo o genero humano, especialmente pela
vossa morte sobre a cruz e pela grande graga da instituigao
da Sagrada Eucaristia, onde ficastes conosco ate a consumagao dos seculos.
Quero hoje consagrar-me inteiramente ao vosso sacra
tissimo Coragao, em reparagao de todas as ofensas que vos
causei e pelas ofensas que recebeis diariamente da humanidade inteira.
Proponho de hoje em diante, amado Jesus, que todos os
atos de minha vida sejam em reparagao da ingratidao humana
e em continua agao de gragas ao vosso amado Coragao.
Recebei, 6 Rei dos reis, meus pensamentos, palavras e atos,
meu entendimento, liberdade e vontade, mens trabalhos, sofrimentos e contrariedades e em uma palavra, todo o meu
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scr, minha vida e minha morte. Men divino Salvador, nao
quero mais, de hoje em diante, viver para mim, nem pertencer a mim mesmo, mas ao vosso Divino Coragao. Reinai,
pois, sdbre mim, porque Vos sois o unico senhor de meu
coragao e de meu scr.
Oxala, Jesus, pudesse dominar os coragoes de todos os
homens da terra, para traze-los a Vos e amar-vos nos cora
goes de todos os santos. Reinai Jesus sobre meu coragao,
porque Vos sois meu unico bem, minha unica esperanga
neste mundo e por toda a eternidade.
Quero pedir ao vosso Divino Coragao uma protegao es
pecial para vossa Santa Igreja, para o Sumo Pontifice e toda
a sua Hierarquia, para todos os governos e nagoes do mundo,
para os fieis e infieis, para os justos e pecadores, a fim de
que todos vos amem, vos glorifiquem e vos reconhegam por
seu Criador, Conservador e Salvador.

VISITA AO SANTISSIMO SACRAMENTO
(DE SANTO AFONSO DE LIGORIO)
Senhor meu Jesus Cristo, que, pelo amor que tendes aos
homens, estais de noite e de dia neste Sacramento, todo cheio
de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo to
dos os que vem visitar-vos; eu creio que estais presente no
Santissimo Sacramento do Altar. Eu vos adoro do abismo
do meu nada e vos dou gragas por todos os beneficios que
me tendes feito; especialmente por vos mesmo nos terdes
concedido por advogada vossa Mae, Maria Santissima, e por
me terdes chamado a visitar-vos nesta igreja.
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Saudo hoje o vosso amantissimo Coragao e a minha
intengao e faze-lo por tres motivos: primeiro, cm agfto de
gragas por esta grande dadiva; segundo, para compensar-vos
de todas as injurias, que tendes recebido neste Sacramen
to de todos os vossos inimigos; terceiro, com a intengao de
adorar-vos nesta visita em todos os lugares da terra, onde na
vossa presenca sacramental estais menos reverenciado e em
maior abandono. Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu
coracao; pesa-me de ter no passado, tantas vezes ofendido
a vossa divina bondade. Proponho com o auxilio da vossa
graga, nunca mais ofender-vos para o futuro. E no presente, miseravel qual sou, eu me consagro todo a vos e renuncio a toda
vontade propria, a todos os afetos e dcsejos, e a tudo o que e
meu, para vo-lo oferecer. De Xoje em diante fazei de mim e de
tudo o que me pertence aquilo que for de vosso agrado.
So procuro e so peco o vosso santo amor, a persevcranca
final e o perfeito cumprimento de vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatorio, especialmente as mais devo
tas do Santissimo Sacramento e da Bemaventurada Virgem
Maria. Recomendo-vos, tambem, todos os pobres pecadores.
Finalmente, desejo unir, meu querido Salvador, todos os meus
afetos com os do vosso amorosissimo Coracao; e, assim unidos, os oferego a vosso Eterno Pai, pedindo-Lhe em vosso
nome que por vosso amor os queira aceitar e atender. (300
d,ias de indulgencia cada vez).
Bendito e louvado seja, a cada momento, o Santissimo
e divinissimo Sacramento. (300 dias de indulgencia, e ple
naria ao fim de urn mes).

VISITA A MARIA SANTfSSIMA
Santissima Virgem Maria, mae de Deus e minha mae,
rainha do mundo, esperanga e refugio dos pecadores. A vos
recorro para ajudar-me que sou pobre pecador. Venho a
vosso altar para visitar-vos, 6 grande Rainha, para render-vos
homenagem e especialmente dar-vos gragas por todos os beneficios que me tendes concedido a mim e a todo o mundo,
e de maneira especial por me terdes salvo das penas do
inferno que tantas vezes mereci.
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Prometo servir-vos e amar-vos por toda a vida e Conseguir, com meu esforco que todo o mundo vos ame e vos
sirva.
Ponho cm vos toda a minha esperanga e minha salvagao.
Aceitai-me como vosso servo e tomai-me sob vossa protegiio,
6 Mae de misericordia. E como vossois poderosissima diante
de Deus, livrai-me das tentacoes e alcangai-me a graca de
triimfar sobre elas ate a: morte.
De vos. 6 Mae de Deux, espero alcancar o verdadeiro
amor a Jesus Cristo, e, tambem, a graga de u r n boa morte.
Rogo-vos, 6 minha Mae, pelo grande amor que tendes a Deus
Nosso Senhor que me ajudeis em todos os momentos de
minha vida, especialmente na hora da morte.
Pego-vos nao me deixeis ate que me vejais salvo no ceu,
onde poderei agradecer-vos e glorificar-vos junto com vosso
Divino Filho Jesus, por toda a eternidade. Amem.

KXERCfCIO DA "VIA-SACRA"

ORACAO PREPARATORIA
Meu amado Jesus, quero acompanhar-Vos ate o Calvario
fazendo a “Via-Sacra” em lembranga de Vossa Paixao e
Morte. Permiti que Vos siga com o coragao contrito, suplicando-Vos aceita-lo por Vossos infinitos merecimentos. Desejo ganhar as indulgencias anexas a esta devogao, aplicandoas por mim e pelas almas do purgatorio. Amem.
NOTA: Os versos, a seguir, se cantam quando se faz a
“Via-Sacra” solenemente, caso contrario podem ser suprimidos.
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Meu Jesus, por vossos passos.
Kecebei eni vossos bracos
Kste grande pecador.

I KSTACAO
JESUS E CONDENADO A MORTE

— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa Cruz reniistes o mundo.

6 Jesus, por aquela injusta sentenga de morte tantas
vezes confirmada por minhas culpas, livrai-me da morte eterria. Amem.
Pai Nosso. . . Ave Maria. . .
Misericordia Senhor — Misericordia.
A inorrer crucificado,
Teu Jesus e condenado
For teus crimes, pecador.

II KSTACAO
JF.SUS CARREGA A CRUZ AS COSTAS

— N6s Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

0 meu Jesus, que voluntUriamente tomastes sobre os ombros a pesada cruz imposta por meus pecados, fazei-me co-
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nhecer a gravidade de minhas culpas e dai-me a graca de
chora-las. Amem.
Pai N osso... Ave M aria...
Misericordia Senhor — Misericordia.
Com a cruz e carregado
E do peso acabrunhado
Yai morrer por teu anior.

Ill

ESTACAO

JESUS CAI PELA PR1MEIRA VEZ DEBAIXO DA CRUZ
£ ^

— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

O Divino Jesus, foi o peso de minhas culpas que Vos
fez cair debaixo da cruz. Pelo sangue que derramastes nesta
primeira queda, perdoai-me e dai-me a graca de nunca mais
pecar. Amem.
Pai Nosso. . . Ave Maria. . .
Misericordia Senhor — Misericordia.
Coni o madeiro oprimido.
Cai Jesus desfaiecido,
Pela tua salvacao.
*

*

IV ESTACAO
JESUS ENCONTRA-SE COM SUA AFLITA MAE
— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.
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6 amavcl Jesus, se por minhas culpas tenho sido causa
de Vossos sofrimentos, espero com o divino auxilio, nao sera
assim no resto de minha vida. Amem.
Pai Nosso. . . Ave M aria...
Misericordia Senhor — Misericordia.
De sua Mae dolorosa.
No encontro lastimosa,
Ve a viva eoinpaixao.

V F.STACAO
SIMAO CIRF.NEU AJUDA JESUS A LEVAR A CRUZ

— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

0 men Salvador, foi afortunado Simao Cireneu em ajudarVos a levar a cruz. Eu tambem, Senhor, quero fazer o mesmo. Dai-me, pois, a graga de levar a cruz dos sofrimentos
com paciencia e resignagao. Amem.
Pai N osso... Ave M aria...
Misericordia Senhor — Misericordia.
Em extremo desmaiado,
De Simao obrigado
Aceita eonfortacao.

VI ESTACAO
VERONICA ENXUGA A FACE DE JESUS
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— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

Bondoso Jesus, que Vos dignastes imprimir o Vosso divino
rosto na toalha de Veronica, imprimi em men coracuo a Vossa
imagem ensangiientada, para que sempre me lembre de Vossa
Paixao e Morte. Amem.
Pai Nosso. . . Ave Maria. . .
Misericordia Senhor — Misericordia.
O seu rosto ensangiientado
Por Veronica enxugado
Contemplemus com amor.

VII ESTACAO
JESUS CAI PELA SECUNDA VEZ, DEBAIXO DA CRUZ
#

^

— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

0 Bom Jesus, minhas quedas repetidas no pecado fizeram-vos cair segunda vez por terra. Dai-me a gra^a de
empregar os meios eficazes para nao mais tornar a cair.
Amem.
Pai Nosso. . . Ave Maria. . .
Misericordia Senhor — Misericordia.
Outra vez desfalecido,
Pelo madeiro abatido,
Cai por terra o Salvador.
s*t

»}:

%
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VIII ESTACAO
JESUS CONSOLA AS FILHAS DE JERUSALEM

— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa c tiz remistes o mundo.

Jesus misericordioso, que consolastes as filhas de Jeru
salem que choravam ao contemplar Vossas dores, tende piedade de mim e dos pecadores que clioram as suas culpas.
A mem.
Eai Nosso. . . Ave M aria...
«
Misericordia Senhor — Misericordia.
Das matronas piedosas,
De Siao filhas chorosas,
ft Jesus consolador.

IX ESTACAO
JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ, DEBAIXO DA CRUZ
:Jt

sjt

— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

O amado Jesus, pelo muito que padecestes nesta terceira
queda, perdoai-me meus freqiientes pecados que cometi por
pensamentos, palavras e obras; e pela Vossa fraqueza mortal
fortalecei-me em minha fragilidade, para nao voltar a pecar.
Amem.
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Pai N osso... Ave M aria...
Misericordia Senhor — Misericordia.
Terceira vez cai prostrado
Com tanto peso esmagado
Dos pecados e da Cruz.

X

ESTACAO

JESUS £ DESPOJADO DE SUAS VESTES

— Nos Vos adowimos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

Jesus Piedoso, que permitis que Vos dispam com tantas
dores, despojai-me das afeifoes pecaminosas e fazei que nunca perca a gra?a santificante. Ament.
Pai N osso... Ave M aria...
Misericordia Senhor — Misericordia.
Dos vestidos despojado,
Todo chagado c pisado,
Eu vos vejo, tnc.u Jesus.

XI

ESTACAO

JESUS E PREGADO NA CRUZ

— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.
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Amado Redentor, cravado na cruz para me salvar! Por
estas dores Vos suplico me concedais a graca de crucificar
pela mortifica?ao a minha carne e suas concupiscendas.
Amem.
Pai N osso... Ave M aria...
Misericordia Senhor — Misericordia.
Na cruz por mini sois pregado,
Tnsultado, blasfemado,
Com cegneira e com furor.
rfc

XU ESTACAO
JESUS MORRE NA CRUZ
* *
— N 6s Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

Jesus de infinito amor, que depois de tres horas de crufel
agonia morrestes na cruz, fazei que eu mortifique minhas
inclinagoes ao pecado a fim de nao expor meu corpo e minh’alma a morte eterna. Amem.
Pai Nosso. . . Ave Maria. . .
Misericordia Senhor — Misericordia.
Meu Jesus por mim morrestes
Por meus crimes padecestes,
6 que grande e minha dor!
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XIII ESTACAO
JESUS DESC1DO MORTO DA CRUZ E P6 STO NOS
BRACOS DE SUA DIVINA MAE

— Nos Vos adoramos, 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Quc pela Vossa Santa eruz remistes o mundo.

Jesus meu tinico bem, morto nos bragos de Vossa divina
Mae! Creio em Vos como Deus e como homem! ProclamoVos Rei dos vivos e dos mortos, e Vos pego, pela intercessao
de Vossa Mae Santissima que eu morra para o mundo e
viva so para Vos. Amem.
Pai N osso... Ave M aria...
Misericordia Senhor — Misericordia.
Da dura cruz vos tiraram
E a Mae vos entregaram,
Com que dor e compaixao.
*

*

XIV ESTACAO
JESUS DEPOS1TADO NO SEPULCRO

— Nos Vos adoramos. 6 Jesus, e Vos bendizemos,
— Que pela Vossa Santa cruz remistes o mundo.

6 Maria, Mae das dores, que espada cruel traspassou
Vosso coragao ao verdes depositado, no sepulcro, vosso adoravel Jesus! Por essas dores, Mae amantissima, alcangai-me
a graga de dcsprender-mc do mundo e de suas vaidades, para
amar a Jesus com perfeito amor. Amem.
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Pai Nosso. . . Ave Maria. . .
Misericordia Senhor — Misericordia.
No sepulcro vos deixaram
Sepultado vos choraram,
Magoado o eoragao.

ORAC'AO FINAL
O Jesus, divino Salvador, que quisestes remir o mundo
peia Vossa Paixao e Morte, aceitai este exercicio de “ViaSacra” como homenagem de gratidao a Vossa obra redentora e fazei-me, Senhor, participe de todos os beneficios e
indulgentias concedidas a este santo exercicio, associando
comigo as almas do purgatorio.
6 Maria Mae de Deus e minha Mae, oferecei a Vosso
divino Jesus, esta pratica santa que acabo de fazer; assisti-me
e protegei-me por toda a minha vida. Amem.
Pai N osso... Ave M aria...
(Em intengao do Santo Padre a fim de sc lucrarem as
indulgentias anexas a este piedoso exercicio da “Via-Sacra”)-
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CONGREGACAO MARIANA

A Congregagao Mariana e uma associagao piedosa cujo
fitn c facilitar, por intermedio da protegao de Nossa Senhora, a santificagao propria c alcangar a salvagao eterna.
Vantagens:
As vantagens da Congregagao Mariana siio, entre outras:

I — Especial protegao da Santissima Virgem Mae de
Deus.
II
— Numerosas indulgencias que se lucram, a cad
pratica piedosa.
III — Estimulo e bons exemplos mutuos dos congregados que ajudam a conseguir a perfeigao crista.
IV — Adquirir meritos para a eternidade.
Obrigagoes:
As obrigagoes sao relativamente poucas:
1 — Recitar diariamente 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria, de
manha, com o oferecimento das obras do dia a Deus, e de

www.obrascatolicas.com

CONGREGACAO MARIANA

425

noite, repetir os 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria com o exame
de conscienda. De muita vantagem sera rezar o oficio Ma
riano, diariamente.
2 — Comungar mensalmenle.
RITUAL PARA RECEPCAO DE S6 CIOS DA
CONGREGACAO MARIANA
Invocayao ao Divino Espirito Santo
Vinde, Espirito Santo, enchei os coragoes de vossos fieis.
e acendci neles o fogo de vosso divino amor.
V — Enviai o Vosso Espirito c tudo sera criado.
R — E rcnovareis a face da terra.
Oremos Deus, que instruistes os coragoes dos fieis com
' a luz do Espirito Santo, fazei que nos regulemos segundo
o mesmo Espirito e gozemos sempre da sua consolagao. Por
Cristo Senhor Nosso.
R — Ament.
Diretor — Que motivo vos traz aos pes do altar de
Nossa Senhora?
Candidata — O desejo de ser admitida na Congregagao
Mariana.
Diretor — Prometeis levar sempre uma vida crista e edificar o proximo com vosso bom exemplo?
Candidata — Sim, Rvmo. Padre, prometo com a graga
de Deus, e a protegao de Maria Santissima.
Diretor — Fazei, entao, o ato de consagragao a Maria
Santissima.
ATO DE CONSAGRACAO A MARIA SANTISSIMA
Santissima Virgem Maria, Mae de Deus, eu, movida pelo
desejo de vos servir, vos elejo, em presenga de Deus, dc
men Anjo da Guarda e de toda a corte celeste, por minha
especial Senhora, Advogada e Mae, e firmemente proponho
servir-vos sempre, e fazer quanto puder para que, ntais, sejais
tambem por todos servida e amada. Suplico-vos, 6 Mae piedosissima, me recebais entre os vossos devotos. Assisti-me em
todas as minhas agoes, e alcangai-me de vosso Filho a graga
de levar uma vida Santa, e nao me abandoneis na hora da
morte. Amem.
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FORMUL A DE ADMISSAO
Eu, pela autoridade a mim legitimamente concedida, admito-vos no sodalicio da beatissima Virgem e vos fago par
ticipantes de todas as indulgencias concedidas para que, as
sim como vossos nomes sao inscritos no livro da congregagao, sejam inscritos tambern no ceu. Amem.
BENCAO d a s m e d a l h a s
—
—
—
—
-—
—

Nos.so auxilio csta no nome do Senhor.
Que fe/, o ceu e a terra.
Senhor, ouvi minhas oragoes
E meus clamores cheguem ate Vos.
O Senhor seja convosco
E com o vosso espirito.

Oremos — Onipotente c eterno Deus que nao reprovais
a escultura de imagens de vossos santos, dignai-vos abengoar c santificar estas medalhas em honra da Beatissima Vir
gem Maria. Mae de Nosso Senhor Jesus Cristo e que, aqueles
que com veneragao as usarem. possam pelos meritos da
mesma Virgem obter vossa graga na presentc vida e a gloria
eterna no ceu. Pelo mesmo C risto Senhor Nosso. — Amem.
ENTREGA DA FIT A
Rccebei csta lita e csta medalha, como divisa da Congregagao da Bemaventurada Virgem Maria, e a fim de que, levando-a possais obter neste mundo, a protegito de vossa alma
e vosso corpo t e no outro, alcangar a vida eterna.
Em nome do Pai ■ Jo Filho t e do Espirito Santo, t
Amem.
ORACAO FINAL
Receba-vos Cristo Senhor Nosso no numero das vossas
consocias e de seus servos. Conceda-vos tempo para bem
viver, lugar para bem agir, constixncia para bem perseverar
c vos faga chegar a felicidade eterna: e assim como hoje
na terra nos une espiritualmente pela earidade Laterna; se
digne unir-nos a todos um dia no ceu. Pelo mesmo Cristo Se
nhor Nosso. Amem.
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ORACAO PREPARAT6R1A
Ent norae do Pai : do Filho f e do Espirilo Santo, t
Ament.
Abri. Senhor, os meus labios, para que louve vosso santo
nonte: purificai tambem o meu coragao de todos os vaos,
perversos oil inuteis pensamentos; iluminai-me o entendimento. inflantai-me a vontade. para que digna, atenta e devotamente recite este Oficio c merega ser atendido perante vossa
divina Majestade. Por Cristo Nosso Senhor.
Amem.
Padre Nosso, etc.
Ave Maria, etc.
MATINAS
V. Abri, Senhor. os meus labios.
R. E a minha lingua anunciara vossos louvores.
V. Vindc, 6 Dens, em meu auxilio.
R. Senhor, dai-vos pressa em socorrer-me.
Gloria ao Pai. ao Filho e ao Espirito Santo, assint
como era no principio, agora e sempre — e por todos os
seculos dos seculos — Amem.
SALMO 94
Vinde, alegremo-nos no Senhor; — eantemos com jiibilo
louvores a Deus, nosso Salvador. — Apressento-nos a contparecer em sua presenga. — e manifestemos com salntos o
nosso prazer.
Porque o Senhor e uni grande Deus e uni grande Rei —
infinitamente superior a todos os deuses c reis do mundo. —^

www.obrascatolicas.com

428

DEVOCIONARIO

Estendeu seu dominio ate os remotos eonfins da terra. — e
ate os cumes dos montes.
A seu imperio esta sujeito o mar. que £Ie fez, — e
tambem as areias, que lhe pos por limite. — Vinde, adoremos ao Senhor, que nos formou; — e prostrados diante dele,
lavemos com lagrimas nossa ingratidao, — porque £le e o
Senhor nosso Deus, — e nos somos seu povo e ovelhas de
seu rebanho.
E assim, se ouvirdes hoje sua voz, — n5o endurecais
vosso cora?ao — como vossos pais no deserto, — onde tentaram experimentar meu poder, — e viram as maravilhas que
fiz.
Quarenta anos estive indignado contra aquela geragao, e
disse: — O coragao desse povo esta sempre em desordem. —
files nao conhecem meus caminhos, — por isso lhes jurei,
na minha ira, — que nao entrariam na tranqiiila mansao que
lhes havia destinado. Amem.
SALMO DE SAO BOAVENTURA
— Glorificada sejais, Senhora — e exaltada na cidade
de nosso Deus — e em toda a igreja de seus cleitos.
— Vossas gragas e misericordias sao conhecidas em todo
o mundo, — porque Deus abengoou as obras de vossas maos.
— Senhora Nossa, tende misericordia de nos! — Curai
nossas enfermidades, — livrai-nos de nossas dores e das an
gustias de nossos coracdes!
— Enviai um anjo bom que nos acompanhe — e nos
salve de nossos inimigos.
— Sede para nos, Senhora, compassiva e misericordiosa,
— porque Vos sois a luz e esperanga — para aqueles que
cm Vos confiam.
— 6 Nossa Sajvadora, — lembrai-vos de nos, os condenados — e aceitai nossas lagrimas e nossos suspiros.
— Nossa Rainha tende piedade de nos; — Suplicai e
transformai nossas tristezas em alegrias.
— Em nossas angustias solicitamos sempre vossa mise
ricordia; — sede Vos nossa luz e nosso conforto.
— Rainha de gloria e de majestade, — compadecei-vos
de nos e defendei nossa vida de todo o perigo.
— Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo. —
— Assim como era no principio, agora e sempre — e
por todos os seculos dos s'eculos. Amem.
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LICAO 1
Em todas as ccisas procure! descanso, e na heranga do
Senhor farei morada. Entao me ordenou e disse o Criador
de tudo, e o que me criou descansou era meu tabernaculo, e
me disse: Tern a tua morada em Jaco, e a tua heranga em
Israel, e nos meus eleitos langa raizes. E Vos, Senhor. tende
misericordia de nos.
SALMO
Senhor, nosso Deus, ■— quao admiravel e o vosso nome,
em toda a terra! Porque vossa magnificencia se eleva acima
dos ceus. —
Da boca dos infantes — e das tenras criancinhas —
tirastes urn louvor perfeito. — para confundir o odio e a
vinganga de vossos inimigos.
Porque eu verei os vossos ceus, obra de vossas maos, —
a lua e as estrelas que criastes.
Que e o homem. para que dele vos lembreis? oil o filho
do homem, para que o visiteis?
Vos o fizestes pouco inferior aos Anjos: — Vos o coroastes de gloria e de honra. — e o estabelecestes sobre as obras
de vossas maos.
As aves do ceu. e os peixes do mar, — que andam por
baixo das aguas.
Senhor, nosso Deus, — quao admiravel e vosso nome
em toda a terra! Amem.
Ave Maria etc.
SALMO DE SAO BOAVENTURA
— Eu clamo a Vos, Senhora — e, anunciando vossos
louvores, — espero que me atendais e me concedais alegria.
— A Vos clamei na angiistia de meu coragao e Vos
me atendestes — desde vosso Monte Santo.
— Vinde, 6 pecadores — e inclinai-vos diante da Virgeni
e prostrai-vos diante do trono de sua majestade.
— Aproximai-vos dela com reverencia e devogao — e
vossos coragoes gozarao da sua paz.
— Vinde a Ela em vossas tribulagoes — e o esplendor
de sua face vos iluminara e confortara.
— Por sua graga nos salvaremos das maos de Bessos
inimigos — e daqueles que procuram devorar nossas almas.
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— Guardai, 6 povo, os mandamentos de Deus — e nao
esque?ais as ordens da Rainha do Ceu.
— Ela dissipara a tristeza de nossos coracoes — e, por
sua bondade, alegrara nossas almas.
— Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo —.
— Assim como era no principio, agora e sempre — e
por todos os seculos dos seculos. Ament.
LIQAO II
Desta maneira estou fundada em Siao, e semelhantemente
repousei na cidade santificada, e em Jerusalem esta o meu
poder. Lancei raizes no povo honorificado, e na porgao de
meu Deus heranca sua; e na congregasao dos Santos fiz a
minha morada. E Vos, Senhor, tende misericordia de nos.
SALMO 18
Cantam os ceus a gloria de Deus, — e anuncia o fir
mamento as obras de suas maos.
De Deus fala o dia ao dia; e a noite relata a noite o
seu poder.
Nao ha lingua ou na?ao no mundo, — em que nao
se ouga a voz do ceu.
Por toda a terra ressoa a sua voz: — e suas palavras
atingem os confins do universo.
No sol pos o seu tabernaculo: — e file mesmo e semelhante a um esposo — saindo do talamo nupcial.
Vem, como um gigante, do mais alto dos ceus, — para
perfazer a sua carreira.
Chega a outra extremidade dos ceus, e nao ha quern se
furte a seu calor.
A Lei do Senhor e imaculada, e converte as almas: — a
palavra de Deus e fiel, — e da a sabedoria aos pequenos.
Reta e a justiga do Senhor, — e derrama alegria nos
corai;6es; — seus preceitos sao luminosos, — e ilustram as
almas.
O temor de Deus e santo, — e permanece em todos os
seculos; — os seus juizos sao verdadeiros, — e por si mesmo
se justificam.
Quem ha na terra que conhe§a seus delitos? — Purificainte, Senhor, dos que me estao ocultos, — e preservai vosso
servo das faltas alheias.
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Se os delitos nao me dominarem, — serei imaculado. e
purificado do maior pecado.
Entao, vos serao gratas as minhas palavras; — e a medita?ao de meu coracao — vos estara sempre presente.
Senhor, sois meu amparo e meu Redentor. Amem.
Ave Maria etc.
SALMO DE SAO BOAVENTURA
— Vos sois, Maria, o refugio no momento de nossas
tribulafoes — e a forga poderosa que esmaga nossos inimigos.
—- Conservai, 6 devotos de Maria, sua veneratjao. porque
Eia e vossa auxiliadora e protetora espiritual.
— Vinde procura-la nos momentos de afli?ao — e Ela
vos livrara de todo o mal.
— Afastai de nos. Senhora, a ira de vosso Filho e lembrai-vos de falar-lhe em nosso favor.
—- Fortalecei-nos em nossa fraqueza, 6 Virgem glorio
sa, — e nao tardeis em afastar nossas penas.
— Recordai-vos Senhora, de vossos pobres filhos — e
firmai-os em vosso santo auxilio.
— Confiamos em Vos, Senhora, — pois nos auxiliareis
para que os males nao nos alcancem.
— Socorrei-nos il hora da morte, — para conseguirmos
a vida eterna.
— Adornai as almas de vossos devotos com as sublimes
virtudes, — a fim de que nao nos atinja a ira de Deus.
— Lembrai-vos de nos em vossa misericordia — e aliviai as penas de nosso desterro.
— Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo. —
— Assim como era no principio, agora e sempre e por
todos os seculos dos seculos. Amem.
LigAO III
Sou exaltada qual o cedro do Libano, e qual o cipreste
no monte Siao. Sou exaltada qual palma em Cades, e como
os rosais de Jerico. Qual oliveira especiosa nos campos, e
qual platanq sou exaltada junto da agua nas pragas. Assim
como o cinamomo e o balsamo, que difundem cheiro, exalei
fragranda; como a mirra escolhida, derramei odor de suavidade. E Vos, Senhor, tende misericordia de nos.
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SALMO 23
Ao Senhor pertence a terra — e tudo o que ela contem, — o orbe e quantos o habitam.
Porque foi file quern a edificou sobre os mares, e a preparou por cima dos rios.
Quern subira ao monte do Senhor? — ou quern habitara em seu santuario?
Aquele que tern as maos inoccntes, e o coragao limpo,
— que nao recebeu em vao a alma, — e nao jurou falso
para enganar seu proximo.
fisse alcangara as bengaos do Senhor, — e as misericor
dias de Deus, seu Salvador.
Tai e a geragao dos que o buscam, — e so suspiram
por ver a face do Deus de Jaco.
Abri, 6 Principe, as portas que vos estao confiadas! —
abri-vos, 6 portas eternas, — e dai entrada ao Rei da gloria.
Quem e este Rei da gloria? — E o Senhor forte e poderoso, — o Senhor poderoso nas batalhas.
Levantai, 6 principe; as vossas portas; — leva ntai-vos, 6
portas eternas, — e entrant o Rei da gloria.
Quem e este Rei da gloria? — Senhor das virtudes, —
esse e o Rei da gloria. Amem.
Ave Maria etc.
SALMO DE SAO BOAVENTURA
— Senhora, recorremos a Vos — para obter as gragas
de vosso Filho.
— Livrai-me, Senhora, dos pecados de minha mocidade — e nada temerei, porque Vos sois minha esperanga.
— 0 Maria, em vossas maos confio minha alma, meu
corpo — e toda a minha vida, agora e sempre.
— Renovai, 6 Maria vossos prodigios e vossos milagres — e fazei que sinta vosso auxilio.
— 6 Mae de nosso Deus intercedei por nos, — porque
Vos destes ao mundo, — o Salvador dos homens e dos anjos.
— 0 Maria, enriquecei-nos com os tesouros de vossa
graga — e acalmai nossos sofrimentos.
— Que o clamor de nossas oragoes chegue ate Vos — e
nao recuseis ouvir a voz de nossos gemidos.
— Vos sois, Maria, fortaleza para os coragoes atribulados — e por vossa dogura lhes concedeis o completo
altvio.
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— Gloria ao Pai. ao Filho e ao Espirito Santo —.
— Assim como era no principio, agora e sempre — e
por todos os seculos dos seculos. Araem.
LICAO IV
O Anjo Gabriel foi mandado por Deus a lima cidade
da Galileia, chamada Nazare, a uma Virgem denominada
Maria, desposada de um variio. cujo norae era Jose, da casa
de Davi. E entrando o Anjo onde Ela estava. disse-lhe: Ave,
cheia de graga, o Senhor e contigo. Amem.
Ave Maria etc.
SALMO DE SAO BOAVENTURA
— A Maria clamei em minhas angustias — e Ela me
correspondeu com suas benevolencias.
— A Vos Senhora entreguei minha alma — para o dia
do juizo de men Deus; — espero por vossa intercessae nao
ser reprovado.
-— Salve Maria, cheia da graca do Senhor: — por Vos
se renovou a salvacao de Adiio.
— Subistes ao ceu entre os canticos dos anjos. — acompanhada pelas almas bemaventuradas — e coroada de gloria.
— Lavai, Senhora, todos os nossos pecados; — dissipai
nossas pena$ — e afastai noSsas dores.
— Por vosso intermedio se aplaca a ira de Deus; -—
sutisfazei pelas vossas suplicas e oragoes.
— Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo —.
•— Assim como era no principio, agora e sempre — e
por todos os seculos dos seculos, Amem.
V. Demos gramas a Deus —
R. Gra?as a Deus para sempre.
Pai Nosso. . . (em voz baixa)
V. E nao nos deixeis cair em tentacao.
R. Mas livrai-nos do m al.
R. Amem.
ABSOLVICAO
Pelos rogos e merecimentos da Bemaventurada Virgem
Maria e de todos os Santos, nos conduza o Senhor ao reino
dos ceus.
R. Amem.
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ORACAO DE SAO BERNARDO
Lembrai-vos, 6 pii'ssima Virgem Maria, que nunca se
ouviu dizer que algum d’aqueles que tern recorrido a vossa
prote^ao, implorado a vossa assistenda e reclamado o vosso
socorro, fosse por vos desamparado. Animado eu, pois, coni
igual confiamja a vos, Virgem entre todas singular como a
Mae recorro, de vos me valho: e, gemendo com o peso de
meus pecados, me prostro aos vossos pes. Nao desprezeis as
minhas suplicas, 6 Mae do Filho de Deus humanado, mas
dignai-vos de as ouvir propicia, e de me alcamjar o que vos
rogo. Amem.
[.ADAINHA DE NOSSA SENHORA
(em portugues e em latim)
Kirie eleison,
Christe eleison.
Kirie eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de ccelis Deus, mi
serere nobis.
c
v

Fili, Redemptor mundi,
Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus, mi
serere nobis.

g
" Sancta Trinifas, unus Deus,
miserere nobis.
Sancta Maria,
Sancta Dei Genitrix.
Sancta virgo virginum.
Mater Christi,
Mater divinae gratiae,
Mater purissima.
Matler castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
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Ora pro nobis.

Senhor, tende piedade de^
nos.
Cristo, tende piedade de
nos.
Senhor, tende piedade de
n6s.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai dos Ceus, tende
piedade de nos.
Deus Filho, Redentor do
mundo, tende pigdade de
nos.
Deus Espirito Santo, tende piedade de nos.
Santissima Trindade, que
sois um so Deus, tende
piedade de nos.
Santa Maria,
Santa Mae de Deus,
Santa virgem das virgens,
Mae de Jesus Cristo,
Mae da divina gra?a,
Mae purissima,
Mae castissima,
MSe imaculada.
Mae intacta,
Mae amavel,

LADAINHA DF. NOSSA SENHORA
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Mae admiravel,
Mater admirabalis,
Mater boni consilii,
Mae do bom conselho,
Mater Creatoris,
Mae do Criador,
Mae do Salvador.
Mater Salvatoris,
Virgem prudentissima.
Virgo prudentissima,
Virgem veneravel,
Virgo veneranda,
Virgem louvavel,
Virgo predicanda,
Virgo potens,
Virgem poderosa.
Virgem benigna.
Virgo clemens,
Virgo fidelis.
Virgem fiel,
Speculum justitiae.
Espelho de justuja.
Sedes sapientiae,
Templo de sabedoria,
Causa nostrae laetitiae
Causa de nossa alegria,
Vas spirituale,
Vaso espiritual,
Vas honorabile,
Vaso honorifico,
Vas insigne devotionis,
Vaso insigne de devo?ao,
Rosa mystica,
Rosa mistica,
j» Cedrus Libani,
Cedro do Libano.
E Turris Davidica,
Torre de David,
Turris eburnea,
Torre de marfim.
•o Domus aurea,
Casa de ouro,
3 Foederis arca,
Area da alianca,
P' Janua coeli,,
Porta do ceu,
Stella matutina,
Estrela da manha,
Salus informorum,
Saude dos enfermos,
Refugium peccatorum,
Refugio dos pecadores,
Consolatrix afflictorum.
Consoladora dos aflitos,
Auxilium Christianorum.
Auxilio dos cristaos,
Regina angelorum,
Rainha dos anjos.
Regina patriarcharum,
Rainha dos patriarcas,
Regina prophetorum,
Rainha dos profetas,
Regina apostolorum,
Rainha dos apostolos.
Regina martyrum,
Rainha dos martires,
Regina confessorum,
Rainha dos confessores,
Regina virginum,
Rainha das virgens,
Regina sanctorum omni
Rainha de todos os Santos,
um,
Regina sine labe originali
Rainha concebida sem peconcepta,
cado original,
Regina in coelum assdmpta,
Rainha assunto ao ceu.
Regina sacratissimi Rosarii,
Rainha do sacratissimo
Rosario,
Regina pacis,
Rainha da paz.
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4.16

DE VOC ION ARIO

Cordeiro de Deus, que'
tirais os pecados do
mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que 5C
tirais os pecados do o
mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que ti 13
rais os pecados do mun >2
do, tende piedade de 3
O
nos.
cnRogai por nos, Santa Mae
de Deus,
Para que sejamos dignos
das promessas de Cristo.

Agnus Dei, qui tollis pec-'
cata mundi, parce nobis,
Domine.
Agnus Dei qui tollis pec
cata mundi, exaudi nos, O
Domine.
Agnus Dei, qui tollis pec
cata mundi, miserare
nobis.
Ora pro nobis, Sancta Dei
Genetrix.
Ut digno efficiamur pro
missionibus Christi.

ORF.MOS
Supiicantes Vos rogamos Senhor Deus, que
vossos servos lograr perpetua saiide de corpo e
que, pela intercessao gloriosa da bem-aventurada
gem Maria, sejamos livres da presente tristeza e
eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor. Amem.

concedais a
de alma, e
sempre Virgozemos da

O SANTO ROSARIO
O santo rosario se compoe de tres tergos, acompanhados
de tres misterios: gozosos, dolorosos e gloriosos.
Os misterios gozosos se rezam nas segundas e quintasfeiras.
Os misterios dolorosos se rezam nas ternas e sextas-feiras.
Os misterios gloriosos se rezam nas quartas-feiras. sabados e domingos.
MISTERIOS GOZOSOS
Em eada dezena se contempla um misterio na seguinte
forma:
1° misterio gozoso: Contemplemos a anunciacfto a Santissima Virgem, pclo Arcanjo Sao Gabriel.
2.° misterio gozoso: Contemplemos a visita de Maria
Santissima a sua prima Santa Isabel.
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3.
° mistdrio gozoso: Contemplemos o nascimento do
Menino Jesus no presepio de Belem.
4.
° misterio gozoso: Contemplemos a aprcsentagiio do
Menino Jesus no templo.
5.
° misterio gozoso: Contemplemos o Menino Jesus achado no templo.
M1STERIOS DOLOROSOS
1.
° misterio doloroso: Contemplemos Jesus fazendo oraVao no Jardim das Oliveiras.
2.
° misterio doloroso: Contemplemos Jesus flagdado na
coluna.
3.
° misterio doloroso: Contemplemos Jesus coroado de
espinhos.
4.
° misterio doloroso: Contemplemos Jesus carregando
a cruz nos ombros.
5.
° misterio doloroso: Contemplemos Jesus morto sobre
a cruz.
MISTERIOS GLORIOSOS
1.
° misterio glorioso: Contemplemos Jesus ressuscilado
dentre os mortos.
2.
° misterio glorioso: Contemplemos a ascensao de Jesus
ao ceu.
3.
° misterio glorioso: Contemplemos a vinda do Espirito Santo sobre os apostolos.
4.
° misterio glorioso: Contemplemos a assungao de Ma
ria Santissima ao ceu.
5.
° misterio glorioso: Contemplemos a coroagao de Ma
ria Santissima como rainha do ceu e da terra.
Pode~.se terminal• o tergo rezando a Salve Rainha:
O REMOS
Salve Rainha, Mae de misericordia, vida, dogura, esperanga
nossa, salve! A vos bradamos os degredados filhos de Eva; a
vos suspiramos gemendo e chorando neste vale de lagrimas.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olbos misericordiosos
a n 6s volvei; e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito
fruto do vosso ventre, 6 clemente, 6 piedosa, 6 doce sempre
Virgem Maria.
Rogai por nos, Santa Mae de Deus, para que sejamos
dignos das promessas de Cristo. Amem.
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BENgAO COM A IMAGEM DA VIRGEM
(Segundo o rito maronita)
Canta-se a ladainha de Nossa Senhora. O sacerdote in
censa a imagem colocada sobre o altar e canta-se:
Solo: — 0 Mae de Deus, d Misericordiosa. 6 tesouro
de piedade e do socorro, tu es nosso refugio e esperanga.
Tem piedade de nos, 6 Virgem, misericordia de nossos defuntos.
O Sacerdote torna a imagem e vira-a para o povo que
canta:
Coro: — Mesmo que esteja longe de nos o teu corpo,
6 Virgem nossa Mae, tuas oragoes nos acompanhem; este-

jam conosco e nos conservem.
Por aquele que te dislinguiu dc todas as criaturas, pois
que nasceu de ti, pede-lhe pelos pecadores as misericordias
por todos os seculos.
Tu es nossa Mae e nossa esperanga, nossa gloria c nosso
refugio; diante de teu filho intercede por nos para perdoar
nossos pecados por sua bondade.
Nao nos deixes 6 piedosa, 6 plena dc graga: salva todos
os teus servos. Nos te glorificamos por todos os seculos.
O Sacerdote dbenpoa o povo com a imagem da Virgem,
e canta-se am hino.
ORACAO A NOSSA SENHORA DO LIBANO
O Maria! Saiido-vos hoje como soberana dos montes e
dos mares, como Rainha e nossa Senhora do Libano!
6 Virgem! Vossas virtudes sao sinibolizadas nas formosas
flores do Libano e vossa grandeza nos seus cedros imortais!

Vos cscolhestes o cimo duma montanha libanesa para
que sc levantasse ai vossa imagem sacrossanta, assim como a
imagem dc vosso Divino Filho Cristo Redcntor se cleva no
Corcovado. c estendestes vossas maos, para receber as siiplicas de todos os que vos invocam.
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Dirijo-mc agora a vos, Virgem Santa, para pedir-vos que
consolideis a fe em minha alma, inflameis o meu coragao no
amor de Deus c encaminheis os meus passos para o ceu.
ft Nossa Senhora do Libano! Protegei minha familia,
cngrandecci a minha patria, intercedei pcla harmonia dos
povos e pcla paz do mundo.
6 Virgem Santa, fazei que sejam dados, em nossa terra,
como em todas as partes do universo, louvor e gloria a Deus
Criador de tudo. e a Vos, Nossa Senhora do Libano, Rainha
do ceu e da terra. — Amem.

Pai Nosso, Ave Maria e Gloria ao Pai.
ORACAO A SAO MARON
ft glorioso Sao Maron, que inflamado no amor de Deus,
deixastes o mundo e as suas vaidades para levar tima vida
pobre e penitente na solidao, alcangai do Altissimo que, neste
vale de lagrimas, nao me seduza nem me tente o amor das
riquezas e dos prazeres mundanos.
Intercedei, pois, ao Senhor e a Virgem Mae para que
possa levar impressa, durante a vida, na alma e no corpo,
a santa lei da mortificacao que Jesus nos ensinou coni seu
exemplo, a fim de que morra para mim mesrao e para o
mundo e possa ressurgir com Cristo e por Cristo, vivendo
com file eternamente bemaventurado no paraiso. — Amem.
3 Pai Nosso e 3 Ave Maria.
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AO SAGRADO CORA GAO DE JESUS

Minim Alma Entoa uni llino
Minlvalma enloa tim hino
Em extase de amor
Ao coracao divino
Do amante Rcdcntor.
Coro
l.ouvado seja c amado
Dulcissimo .lesus,
Ten Coragao sagrado
Que o amor feriu na cruz.
Em celica harmonia
Ouisera tc exaltar.
Exaltem-te a porfia
O ecu. a terra, o mar!
6 Coragao que a langa

Cruel rasgou na cruz,
Tu es minha esperanga
Tu es a minha luz.
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LEVANTAI-VOS SOI DADOS DE CRISTO
Levantai-vos, soldados dc Cristo!
Eia avante, na senda da gloria,
Desfraldai no pendao da vitoria
O imortal Coragao de Jesus.
Nao nascemos senao para a lula.
De batalha amplo campo e a terra:
E renhida e constante esta guerra.
Apanagio dos filhos dc Adao.
No combate esforgados, valentes
Nao temais, 6 soldados de Cristo!
O trinnfo sera nunca visto,
Se souberdes cumprir sua lei.
Amparai-vos no escudo da graga,
Fortaleza circunde vossa alma:
Pcla fe no Senhor, vossa palma
E segura na eterna manslio.
CORACAO SANTO
Coro
Coragao sanlo
Tu reinaras
Tu nosso encanto
Sempre seras.
.Icsus amavel,
Jesus piedoso,
Pai amoroso,
Mcu Salvador.
Aos tens pes venho,
Sc tu me deixas,
Sentidas queixas
Humilde expor.
Estendc as almas
Tcu suave fogo,
E tudo logo
Se inflamara.
Mat's tempo a terra
No mal sumida,
Empedernida,
Nao ficara.
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Divino peito
Que amor inflam a
Em viva chama
De eterna luz:
Porque a tens semprc
Reconcentrada.
N5o adorada,
Doce Jesus?
Por estas chantas
De amor benditas,
jNunca permitas
Ao mal reinar.
Ao Brasil chegue,
Tua caridade:
Que ele em verdade
Te saiba amar.

MEU CORACAO DELIRA
Coro
Bern alto publiquemos
As grajas do Senhor!
A £le consagremos
O nosso amor!
Meu coragao delira,
Em doce comofao,
Celebra minha lira
O sacro Coragao!
Ao santo amor divino,
Ao fogo abrasador,
Cantai na^oes um hino,
Mostrai ardente amor!
Jesus, divina chama,
Te abrasa o Coragao:
Meu peito mais inflama
De amor e gratidao!
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Fscuta minha prece
Aos pes de tua cruz
Quem dera que eu pudessc
Morrer por ti, Jesus!
VINDE. GUARDA FERVOROSA
Vinde guarda fervorosa
Consolar o vosso Deus:
E fiel e generosa
Atendei aos votos seus!
Coro
Seja amado e louvado
De Jesus o Coragao,
Adoremos e lhe demos
Gloria, amor, repara^ao!
Guarda a todos com ternura,
No seu doce Coragao;
De nenhuma criatura
VIenospreza a adorat;ao!
Sobre o pobre transviado
Vossas gragas derramai:
A torpeza do pecado
A sens olhos desvendai!
Amoroso prisioneiro.
Quanta afronta padeceis!
Num suspiro de cordeiro
Vossas queixas noi fazeis!
Vossa
Filial
Neste
Sente

guarda vos protesta
dedicagao;
culto que vos presta
grata animagao.

Aceitai em homenagem
Coragao de nosso Rei
Esta huniilde vassalagem
Que vos rendc vossa grei!
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HONRA E GLORIA
Honra e gloria, louver sempiterno
A Jesus, a Jesus Recientor,
Deus de Delis, luz de luz, verbo cterno.
Cristo Rei, do universo Senhor.
Coro
Jesus, Rci, Deus verdadeiro
O teu rcino venlia a nos.
Ohedefa o mundo inteiro
Ao poder de tua voz.
Todo o orbe homenagens lhe renda,
\os sens pes traga o mundo cristao,
De almas livres a livre oferenda,
Cora$oes para o scu cora^ao.
Tambern nos. brasileiros. queremos
De Jesus a realeza aclamar.
Dc nossa alma os efeitos supremos,
Sao por file, sua lei, sen altar.
A bandeira da p atria... Levai-a,
Brasileiros, aos pes de Jesus.
E a suprema homenagem, curvai-a.
Hia e o simbolo da Terra da Cruz.
MEU DEUS, LOGO MURCHOU
I
Men Deus, logo murehou,
l ogo secou
A flor d'inocencia.
Men Deus, logo chegou
E me assaltou
Extrema indigencia.
Perdoai. Senhor, por piedade,
Perdoai a minha maldade, Senhor!
Antes morrer, antes morrer
Que vos ofender.
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TI
Deixei de Deus a lei.
E me entreguei
A toda maldade.
Deixei de Deus a lei
E me afastei
Da felicidade.
Ill
Fazei. meu bom Jesus.
Por vossa cruz,
Do mal me desvie.
Fazei, meu bom Jesus,
Que vossa luz
No ceu me alumie.

JESUS £ MEU AMOR
1

Jesus e meu amor,
Meu bem e minha vida,
Ampara meu na lida,
Meu Deus e meu Senhor!
Jesus, Jesus, Jesus e meu amor, (bis)
IT
Jesus e meu amor,
Que toda criatura
Venha hoje com voz pura
Cantar em seu louvor.
Ill
Jesus e meu amor!
Imenso na bondade;
De toda a eternidade,
Quis ser meu Criador.
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IV
Jesus e meu amor!
O trono seu divino
Deixa e se faz menino
Meu Uoce Redentor.

VIVA JESUS. NOSSA VERDADE E VIDA'
I
Viva Jesus, nassa verdade e vida!
Viva Jesus, noss’amor, nossa luz!
Nome d’amor, quand'a voz te proclama.
O coracao s'aviventa e s'inflama.
Viva Jesus, viva Jesus!
II
Viva Jesus! Deus verbo sempiterno,
One por amor a nos do ceu baixou;
Pra nos livrar do rigor do inferno,
A barro vil s’abateu, s’encarnou!
Viva Jesus, viva Jesus!
III
Viva Jesus! e senha do soldado
Que s'alistou nas bandeiras da cruz;
No mor perigo o cristao animado
Do peito atira ao inimigo ousado:
Viva Jesus, viva Jesus!
IV
Viva Jesus! ouvindo o nonte santo,
A infernal turba, inimiga da luz,
Treme e fraqueia, e se vai com espanto
Do negro abisnto ao mais fundo recanto.
Viva Jesus, viva Jesus!
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V
Viva Jesus! e grito d’esperanca
Ao pecador que seguiu falsa luz.
E s’arrepende e ja quer seguranca
Da contrigao, em que a alma descansa.
Viva Jesus, viva Jesus!
VI
Viva Jesus! e canto de vitoria
Dos que no ceu gozam eterna luz.
Tao santo nome imprimi na memoria,
V6s que quereis ve-lo um dia na gloria.
Viva Jesus, viva Jesus! CANTICOS A NOSSA SENHORA

EU PROMET1
Coro
Eu prometi, fiel serei,
Por toda a vida
A minha Mae querida:
Eu prometi, fiel serei
Que ditosa alegria
Filha sou de Maria!
I
Eu prometi ser Filha de Maria
De men Jesus por Mae a recebi;
Ama-la-ei na dor e na alegria
£ minha Mae, ama-la eu prometi.
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II
Eu prometi 6 Mae imaculada.
Do vao prazer fugir quero o ardor:
Com teu poder. d Virgem ilibada
Quebrantarei do inferno o furor.
III

Eu prometi
Da tenlagao
A belu flor
Com minha

evitarei ser ptesa
que senipre expelirei:
da virginal pureza
Mae, feli/ sempre amarei
IV

Eu prometi 6 Mae de fortnosura
Sereis pra mini espelho de fervor,
D’ardente fe, d’humildade e candttra.
Da mansidao de puro e santo amor.
V
Eu prometi. 6 doce e casta Virgem,
No coragao com filial ardor
Conservarei a vossa bela imagem;
Antes morrer que perder tal favor.
SALVE, MAE IMACULADA
Coro
A vossos pes estamos nos
Hoje clamando em alta voz:
6 Maria, 6 Mae de Deus
Orai, orai, orai por nos! (bis)
Salve, Mae imaculada
Dos cristaos sois forga e luz
Sois a filha de Deus amada,
Pura Mae do Bom Jesus
Terna Mae, doce guarida,
Dos que gentem Sob a cruz;
Na minh’alma esmorecida
Derramai esperanga e luz.

.
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Vos sois fulgente estrela
Deste mundo no alto mar:
Desviai-nos da procela,
Dai-nos norte salutar.
PARA CONGREGATES MARIANAS
Levantai-vos. falanges da Virgem
Pela causa da Mae de Jesus!
Eia avante, o Brasil vos espera
On veneer, ou morrer pela cruz.
Concentrai vossas densas fileiras,
Matizadas de azul celestial
Congregados, vos sois baluarte
Contra as hostes do inferno e do mal.
Desta terra, porvir de esperanga,
Acorrei mocidade leal;
Vossa Mae la do ceu vos convida
Empunhai a bandeira imortal.
Convertei vossa patria bendita
Em um templo de paz e de amor:
Seja o peito de cada mariano
Um altar consagrado ao Senhor.
Neste
Vossa
Neste
Vosso

ceu de procela sombrio
fita e unia nesga de anil;
mar agitado e fremente
escudo e o farol do Brasil.

(Musca de: “Levantai-vos soldados de Cristo”.)
I.OUVANDO A MARIA
Coro
Ave, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave, Ave Maria.
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I
Louvando a Maria
O povo fie)|
A voz repetia
De Sao Gabriel
II
A brisa que passa
Aviso lhe deu
Que uma hora de graca
Soara no ceu
HI
O anjo descendo
Num raio de luz
Feliz Bernadette
A fonte conduz.
IV
Vestida de branco
Ela apareceu
Trazendo na cinta
As cores do ceu.

,

V
fi um rosto suave
Brilhante de amor
Que cerca uma nuvem
De belo esplendor.
VI
Mostrando um rosario
Na candida mao
Ensina o caminho
Da santa oragao.
ESPERO TER A DITA
Coro
No ceu, no ceu, no ceu, (bis)
Espero ver Maria.

www.obrascatolicas.com

CANTICOS A NOSSA SENHORA

I
Espero ter a dita
No ceu, na patria Santa
De ver a Mae bendita
Que a tdda a terra encanta.
II
Na patria gloriosa
Dos anjos na harmonia
Minha alma jubilosa
Contemplata Maria.
III
Que paz e que dogura
No derradeiro dia
Contar com a ventura
De estar junto a Maria,
IV
Coin sua mao demente
Que e minha doce guia
Coroa refulgente
Oh! me dara Maria.
6 MAE QUERIDA

Coro
O Brasil nas estrelas do Cruzeiro
O nome de Maria ve brilhar.
No coragao do povo brasileiro
O vosso amor, 6 Mae, ha de reinar. (Bis)
O Mae querida, aos vossos pes, um dia,
Quisemos nosso amor vos consagrar.
Somos filhas devotas de Maria,
Assim juramos junto ao vosso altar.
Cada urna de nos a vos pertence,
Guardai-nos sempre em vosso coragao
E neste puro amor que tudo vence
Encontraremos forja e protepao.
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A fita azul sera nossa bandeira
Penhor de nosso puro e santo amor
A medalha que e nossa companheira
Aumentara em nos sempre o fervor.
Se nas lutas faitar-nos a coragem,
O vosso amor vira nos socorrer.
Beijando na medalha a doce imagem
Da Mae querida, havemos de veneer!
LOUVEMOS A VIRGEM PURA
Louveinos a Virgem pura
Santa Mae do Redentor.
El a e tambem nossa Mae
Devemos-lhe todo amor.
Coro
De Maria publiquemos
Toda gloria e formosura.
Veneremos, invoquemos
Tao sublime criatura.
A seus pes a natureza
Perde a graca e formosura.
Ja desmaia o sol dourado.
Perdem astros a luz pura.
£ Filha do Eterno Padre
Mae do Salvador do mundo,
Esposa do Espirito
O seu trono e sem segundo.
£ dos anjos a Rainha,
Dos cristaos amparo e guia.
Ela e nossa esperanga,
Nossa luz, nossa alegria.
COM MINHA MAE ESTAREI
Com minha Mae estarei,
Na santa gloria um dia,
Junto a virgem Maria,
No ceu triunfarei.
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Coro
No ceu, no ceu, no ceu,
Com minha Mae eslarei. (Bis)
Com minha Mae estarei
Mas ja que hei ofendido
A seu Jesus querido
As culpas chorarei.
Com minha Mae estarei.
E a fe viva, ardente.
Com que firme e valente,
O ntal evitarei.
Com minha Mae estarei.
Longe falsas carfcias,
Prazer, torpes delicias. ..
Scmpre vos fugirei.
Com minha Mae estarei,
Firme nesta certeza
A falsa e va riqucza
Nunca m’apegarei.
SALVE, O VIRGEM DO CfiU
Salve, 6 Virgem, do ceu pura rosa
Casto lirio de niveo candor. . .
Dos mortais sois a Mae Carinhosa (bis)
Nosso encanto, do?ura e amor
Coro
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, (Bis)
Salve aurora, que o mundo iiumina,
No horizonte da vida a sorrir;
Salve, Estrela de luz peregrina
Contra as trevas da noite a fulgir.
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Sede, Mae, nosso gozo e esperanga,
Nossa estrela do mar, nossa luz;
Conduzi-nos a eterna bonanza,
Pra vivermos convosco e Jesus.
6 MARIA CONCEBIDA
6 Maria, concebida,

Sem pecado original
Quero amar-vos toda a vida
Com ternura filial.
Coro
Vosso olhar a nos volvei,
Vossos filhos protegei.
6 M aria. . . O Maria!
Vossos filhos protegei. (Bis)
Sois a Estrela de bonanza
Entre as trevas a brilhar,
Sois farol de seguranga
A quem sulca o negro mar.
Agucena sois dos vales,
Sois das fontes o frescor.
Sois alivio em nossos males
Dais prazer a qualquer dor.
AVE FATIMA
I
A treze de maio
Na Cova da Jria
No ceu aparece
A Virgem Maria
Coro
Ave, Ave, Ave Maria (bis)
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II
Aos tres pastorinhos
Cercada de luz
Visita Maria
A Mae de Jesus
III
Foi aos pastorinhos
Que a Virgem falou.
Desde entao, nas almas
nova luz brilhou!
IV
Coni doces palavras
mandou-nos rezar
a Virgem Maria
para nos salvar.
V
A Virgem bendita
Cante seu louvor
tod;* nossa terra
nura hino de amor.
VI
Fodo
para
desde
desde

o
se
o
o

mundo a houve
salvar,
vale ao monte
monte ao mar.
VJI

A treze de outubro
foi o seu adeus,
e a Virgem Maria
voltou para os Ceus.
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6 SANTfSSIMA

O Santissima,
Piedosissima.
Doce Virgem Maria,
6 Mae amada.
Imaculada,
Orai, orai por nos.
Em toda afligao
Nosso coragao
Foge a vos, 6 Maria;
Esconde o pranlo
Em vosso nianto.
Orai, orai por nos.
DO PRATA AO AMAZONAS
HINO DAS CONGREGATES MARIANAS
1

Do Prata ao Amazonas,
Do mar as cordilheiras,
Corrcmos as fileiras,
Soldados do Senhor!
O nome teu, Maria,
O Virgem soberana,
Nos one, nos irmana,.
Nos da forga e valor!
II
De uni ideal celeste
Seguimos os encantos,
Vendo em amargos pranlos
A terra esmorecer.
Seguirmos a Maria
Sera nossa ventura;
Teus filhos, Virgem pura,
Sempre queremos serf
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O averno ruge enfurecido:
Ailar e trono quer destruido.
Da vida entramos na luta ardida.
Por Deus pugnamos. por nossa vida.
Contra a inimiga serpente:
De mil soldados nao teme a espada
Quem pugna a sombra da Imaculada.
CANTICOS AO SANTfSSIMO SACRAMENTO

HOSTIA SANTA IMACULADA
Coro
Vem, te rogo. Jesus nieu
Meu divino e eterno amor.

Bis

Hostia santa, imaculada,
Pao dos anjos, pao da vida
A minh'alma esmorecida
Vem dar forga e ardor!
O Jesus, se tu me faltas,
Falta o sol a minha vida,
Ando errante sem guarida
Desfalece o meu vigor.
£ s o pao dos escolhidos
Com celestial sabor,
Es consolo dos que sofrem
fis o alivio em nossa dor.
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GLORIA A JESUS. . .
Gloria a Jesus, na Hostia Santa
Que se consagra sobre o altar
E aos nossos olhos se levanta
Para o Brasil abengoar.
Coro
Que o santo sacramento,
Que e o proprio Cristo Jesus,
Seja adorado e seja amado
Nesta terra de Santa Cruz.
Bis
Gloria a Jesus, o prisioneiro
Do nosso amor, a esperar
La no sacrario, o dia inteiro.
Quc o vamos todos procurar
Gloria a Jesus, Deus escondido,
Que vindo a nos na comunhao,
Purificado. enriquecido,
Deixa-nos sempre o cora<;ao.
CANTEMOS AO AMOR. . .
Cantemos
Cantemos
Deus esta
Adoremos

ao amor dos amores
ao Senhor,
aqui. . . oh vinde adoradores,
a Cristo Redentor!

I
Coro
Gloria a Cristo Jesus!
Ceus e terra, bendizei ao Senhor!
Louvor e gloria a ti, 6 Rei da G16ria
Amor pra sempre a ti, 6 Deus de amor!
0 rara caridade e real fineza,
6 doce memorial!
Deus esta aqui, com celestial riqueza,
Com seu corpo e seu sangue divinal !
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A nossa voz crgamos a Jesus,
Pedindo protegao!
£le esta aqui, dando consolo e luz
Para nossa sublime salvajao.
Jamais nos cansaremos de rogar
Ao doce Sacramento!
Paz, paz e amor! Sempre e scmpre a orar
Veneremos a Deus todo o momento!
SILENCIO... SILENCIO. . .
Silencio, silencio. . . olhai o sacrario,
A porta se abre, ja sai o Senhor. . .
Olhai seu semblante. .. respira alegria,
Cheguemos, cheguemos, com fe, sem temor. (Bis)
Olhai essa chaga aberta no peito.
Olhai como emana dogura e un?ao,
Enlremos, entremos, Jesus nos convida,
E ali nova vida tera o coracao. (Bis)
Jesus, minha vida, consolo em meu pranto
Meu unico encanto, magnete etereal,
Eu quero em teu peito ter minha morada
Pra sempre olvidada do mundo fatal. (Bis)
BENDITO SEJA O SANTUARIO. . .
Coro
Bendito seja o santuario
Em que achei consoUqao.
Meu bom Jesus, o teu sacrario
A paz me trouxe ao coragao.
O meu Jesus,
Quanto penei
Mas, quando
Minha aflifao

quanto perigo,
longe de ti!
em ti busquei abrigo,
ja nao senti. (Bis)

Que dores agudas padecia
Longe de ti, meu bom Pastor!
Hoje me da pura alegria
Teu sacramento so de amor.
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So encontrei dores, engano.
Buscando outrora o vao prazer.
Jamais se viu gozo mundano
Urn coraeao satisfazer.
Em ti achei felicidade,
6 sacramento divinal!
I’orque contens a Divindade
Que nos sustenta liberal.
Jesus, que noite feia, escura
Longc de ti! que solidao!
Mas, quando vens, oh que ventura,
Oh que prazer na comunhao!
6 men Jesus, minha esperanea
E. nesta vida assim te amar;

F la no ceu, com seguranga.
Tc possuir e te gozar!
BENDLTO E LOUVADO S E JA ...
(para depois da bencao)
Bendito e louvado seja
O Santissimo Sacramento

Bis

Adorem, todos adorem
O Santissimo Sacramento

Bis

Os anjos. todos os an Jos
Louvem a Deus para sempre. Amem.
EJJ VOS ADORO
Coro
Hu vos adoro, humildemente.
Do ceu vivo o pao, grao sacramento!

Bis

Alma santissima do Redentor
Santificai-me com vosso amor.
Corpo santissimo do meu Jesus
Santificai-me por vossa cruz.
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Sangue precioso do Salvador.
Inebriai-me de santo amor.
Paixao purissima do Bom Jesus.
Dai-me conforto na minha cruz.
A vos chamai-me, quando morrer.
Fazei que eu venha convosco ter
Para que eu cante, 6 meu Senhor,
Com vossos anjos, louvor.
DIVERSOS CANTICOS

A NOS DESCEl. . .
A nos descei, Divina Luz,
A nos descei, Divina Luz.
Em nossa alma acendei
O amor, o amor de Jesus!
Sem vos, Espirito divino.
Cegos, so podemos errar
E do mais triste desatino,
E do mais triste desatino,
No mais profundo abismo,
Sem fim, sem fim, penar.
O negro inferno nos faz atroz guerra,
Contra nos arma o mundo sedutor,
Tudo e para nos perigo nesta terra. . .
Sois vos, sois vos nosso libertador! (Bis)
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VENf. CREATOR SPIRITUS
Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas.
Et spiritalis tinctio.
Tu septiformis munere.
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus.
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria
Et Filio qui a mortuis,
Surrexit, ac Paraclito.
In saeculorum saecula. Arnen.
V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.
R. Et renovabis faciem terrae.
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JOSE, 6 MEU PATRONO
Jose, 6 meu patrono,
Atende a meu rogar,
A ti eu me abandono:
Oh vem me confortari
Coro
Pai cheio de ciemencia
Anjo de Nazare
Da-me tua assistenda
6 grande Sao Jose.
Concede-me, eu te peso,
O amor de meu Jesus,
Rem sei que nao mereco
Obter tao grande luz.
Sou filho de Maria,
Desejo dar-lhe amor,
Oh serve-me de guia,
Amavel protetor!
Imploro-te a firmeza,
Na trilha do dever.
Alenta-me a fraqueza,
Sustenta-me o querer.
VINDE, ALEGRES CANTEMOS
Vinde, alegres cantemos,
A Deus demos louvor,
A um pai exaltemos
Sempre com mais fervor.
Coro
Sao Jose, a vos, nosso amor,
Sedo nosso bom protetor.
Aumentai o nosso fervor.
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6 Esposo preclaro.

Amantissimo Pai
Dos cristaos firme amparo
£ste canto aceitai.
Por eterno Uecreto,
Do universo Senhor,
Desposastes, discreto,
A Mae do Salvador.
Sao Jose, triunfante,
La na gloria gozais;
Para sempre reinante
No Senhor repousais.
Quis o Verbo Divino ■
Dar-vos o nome de Pai:
lira glorioso destino
Para nos impetrai.
Que por ele possamos
Todos nos alcancar,
Vosso ceu, que esperamos
La na gloria cantar.
NOSSA TERRA BATJZADA
Nossa terra batizada
Terra foi de Vera Cruz
Sendo assim predestinada
Para o culto de Jesus.
Coro
Brasileiros bons e puros,
Para o ceu erguei as maos
Mais e mais em Deus seguros
Tende fe, sede cristaos.
No horizonte brasileiro,
Quando reina a escuridao,
Ha estrelas urn cruzeiro,
Celebrando a redengao!
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O Brasil, se as leis da Igreja.
Leis de amor, obedecer,
Vencera qualquer peleja.
Gloria eterna ha de colher.
Quern a luz do catecismo
Retempera a alma feliz,
Com virtude e com civismo
Servir sabe o seu pats.
Deus de modo tao sublime
Pos aqui os brilhos seus,
Que seria horrivel crime
Nao se amar aqui a Deus.
QUEREMOS DEUS
Queremos Deus, homens ingratos.
Ao Pai Supremo, ao Redentor.
Zombam da fe os insensatos,
Erguem-se em vao contra o Senhor.
Coro
Da nossa fe, 6 Virgem,
O brado abencoai:
Queremos Deus, que e nosso Rei
Queremos Deus, que e nosso Pai

Bis

Queremos Deus! um povo aflito,
O doce Mae, vem repetir,
Aos vossos pes d’alma este grito
Que aos pes de Deus fareis subir.
Queremos Deus e a sa doutrina
Que nos legou na sua cruz,
Leve a escola e a oficina
A lei de Cristo —• amor e luz.
Queremos Deus! na Patria amada
Amar-nos todos como irmaos
E ver a Igreja respeitada
Sao nossos votos de cristaos.
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Queremos Deus! por bom exemplo,
Homens da Igreia as leis guardar
E nos ministros de seu templo
Carater santo respeitar.
Queremos Deus! Nao contradigam
A lei divina as nossas leis.
Todos adorem, todos sigam
A Jesus Cristo, Rei dos Reis.
Queremos Deus! E prontos vamos
Sua lei Santa defender.
Sempre servi-lo aqui juramos:
Queremos Deus ate morrer!
NOITE FELIZ
I
Noite feliz! Noite feliz!
O Senhor, Deus d’amor,
Pobrezinho nasceu em Belem,
Eis na lapa, Jesus, nosso bem!
Dorme em paz, 6 Jesus! (Bis)
II
Noite feliz! Noite feliz!
Eis que no ar, vem cantar
Aos pastores os anjos dos ceus.
Anunciando a chegada de Deus.
De Jesus Salvador! (Bis)
III
Noite feliz! Noite feliz!
6 Jesus, Deus de luz,
Quao afavel 6 teu Corag ao,

Que quiseste nascer nosso irmao,
E a nos todos salvar! (Bis)
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MARCHA PONTIFICIA — HINO OFICIAL DO
SANTO PADRE
I
6 Roma eterna, dos martires, dos Santos,
6 Roma eterna, acolhe os nossos cantos,

A ti corremos, Angelico Pastor,
Em ti nos vernos o doce Redentor.
Nao vencerao as formas do inferno,
Mas a verdade, o doce amor fraterno!
Salve, salve, Roma, e eterna a tua historia
Cantam-nos tua gloria monumentos e altares
Roma dos Apostolos, Mae e mestra da verdade
Roma toda a cristandade, o mundo esperam em Ti.
II
Gloria no alto ao Deus de majestade
Paz sobre a terra, justiga e caridade.
A voz de Pedro na tua o mundo escuta
Conforto e escudo de quem combate e luta
Nao vencerao as forgas do inferno,
Mas a verdade, o doce amor fraterno!
Salve, salve, Roma, o teu sol nao tern poente
Vence, refulgente, todo o erro e todo o mal!
Salve, Santo Padre, vivas tanto mais que Pedro,
Desga qual mel do rochedo, a bengao do doce Pai!
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RITUAL MARONITA
SOLENE CERIMONIA DO BATISMO
1 — Oia^fio dita peio sacerdote, em casa, pela mile e seu filho.

Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo, agora e
sempre e pclos seculos dos seculos. Amem.
Deus que criou todas as coisas por Sua misericordia e
conserva as criangas com Sua graca. abengoa-vos, t vos con
serva e sera para vos o guia de dia c de noite. Manda-vos
seus socorros e ouve, por Sua misericordia, nossas oragoes
por vos. Dirige-vos segundo Sua vontade, vos vela sob sua
Cruz dos nocivos e sera para vos uma muralha. Defende-vos
contra as pragas; afasta de vos o mal; conserva vossa vida
das doengas e dificuldades e sera para vos urn porto de
descanso e de paz.
Elevai, entao, em todos os dias da vossa vida, gloria a
Ele, ao Pai e ao Espirito Santo e vivo, agora e sempre pelos
seculos dos seculos. Amem.
O sacerdote abengoa com a cruz dizendo:
Livra teu povo, abengoa tua heranca, guia e guarda-os
para sempre. Amem.
2 — Oragdes ditas peio sacerdote na porta da Igreja antes
da cerimonia.
— Pela mae:

O Nosso Ser.hor e Deus Jesus Cristo, Filho oculto do
Pai oculto, que tua misericordia inclinou-Te para o genero
humano e desceste do ceu a terra e encarnaste na Virgem
Maria e compietaste a lei do teu servo Moises e foste circunciso no oitavo dia e presenteaste o sacrificio material, como
esta escrito, para a purificagao. Tu, sacrificio e odor agradavel que teu Pai aeeitou para a saivacao do genero humano.
Perdoa agora, 6 Nosso Senhor e Deus forte, a esta tua
serva, e a mim teu servo pecador e humilde, que veio hoje
ao teu Templo Santo e apresentou a oferenda com a oragao,

www.obrascatolicas.com

470

RITUAL MARONITA

pedindo os dons da tua graga celeste que tua misericordia
nos deu pelo sacerdocio, 6 Criador de todo o mundo.
Pedimos-Te, 6 Deus onipotente, olhar agora esla tua
serva e mandar-lhe a graga de teu Espirito Santo a fim de
santifica-la, purifica-la de toda macula corporal c espiritual
e orna-la de pureza e santidade e ela sera urn vaso puro para a
glorificando da tua divindade e sera digna de entrar no teu
Templo santo, 6 Nosso Senhor e Deus, a Ti seja a gloria
pelos seculos dos seculos. Amem.
— Pelo filho:
O sacerdote coloca a mao sobre a cabega da crianga
dizendo:
6 Deus onipotente, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, rogo-Te por tua crianga obra de tuas maos; esta crianga
pequena que veto ao teu Templo santo para completar o misterio que Tu nos revelaste na carne que tomaste da nossa
natureza, quando o velho Simeao Te tomou nos bragos. Tu
agora, 6 Nosso Senhor Jesus Cristo, estende a mao da tua
divindade com minha mao, eu, teu servo e humilde sacerdote.
Abengoa esta crianga, que seja imprimida por tua forga misteriosa, com o carater da tua Santa cruz. Que tua graga
a acompanhe em todos os dias de sua vida, para chegar ao
teu Templo santo e receber o carater puro do oleo cheiroso
pelo qual nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do seu
reino, por forga do Espirito Santo, segundo tuas promessas
veridicas para conosco, porque Tu es nosso Senhor e a Ti
elevamos a gloria, agora e pelos seculos dos seculos. Amem.

O sacerdote ordena u mde entrar na lgreja, torna a crian
ga era setts bragos e entra tambem na lgreja colocando a
crianga diante do altar:
(Enquanto isso pode-se cantar um hino).
De novo o sacerdote dd o filho a sua mde, abengoa a
crianga e diz:
0 (nome da crianga) que seja o carater da santa cruz t
um sinal de vitoria, um guia para ti, para receberes o carater
de Cristo nas aguas do Batismo e quando receberes o carater
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de teu Senhor, entraras e faras parte do seu rebanho espiritual pelos seculos dos seculos. Amem.
3 — Prescribes que precedent ao batismo.
Acendem-se as velas e o turibulo, ficam o Padre e o Mb
nistro no edro, e o candidato ao batismo, seus pais, seus padrinhos e os fieis no pdteo da Igreja:
Celebrante: — Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito
Santo, no principio e no fim de todos os nossos atos; e que
sua misericordia e sua piedade se derramem sobre nos, humildes pecadores, nesta e na outra vida, agora e sempre
pelos seculos dos seculos. Amem.
Prepara-nos, 6 Deus Pai, para completar por nosso in
termedio, a nos pecadores, a cerimonia espiritual do sagrado
batismo, que confiaste aos teus santos apostolos, que con
siste em batizar o mundo pelo fogo e o espirito, perante esta
alma preparada para o santo batismo, a fim de que adornada pelas gragas do Espirito Santo que lhe concedeste, ela
erga a Ti gloria e gratidao, assim como a teu Filho unico e
teu Espirito vivo e santo, agora e em todos os tempos ate o
fim dos seculos.
Ministro: — Amem.
E recitam o (Salmo 50).
Tern piedade de de mim, 6 Deus, segundo a tua misericor
dia; segundo a multidao das tuas demendas, apaga a minha
iniqiiidade.
Lava-me inteiramente da minha culpa, e purifica-me do
meu pecado.
Porque eu reconhe?o a minha maldade, e o meu pe
cado esta sempre diante de mim.
Pequei contra Ti so, e fiz o que e mal diante dos teus
olhos, para que Te manifestes justo na tua sentensa, reto no
teu juizo.
Eis que Te comprazes na sinceridade do corasao, e no
meu intimo me ensinas a sabedoria.
Asperge-me com o hissope, e serei purificado; lava-me
e me tornarei mais branco que a neve.
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Faze-me sentir gozo e alegria, exultem os ossos que quebrantaste.
Aparta o teu rosto dos meus pecados, c apaga todas as
minhas culpas.
Cria cm mim, 6 Deus, um coragiio puro, e renova cm
mim. um espirito firme.
Nao me arremesses da tua presenga. c nao retires de
mim o teu espi'rito santo.
Da-me a alegria da tua salvagao, e conforla-me com
um espirito generoso.
Ensinarei aos iniquos os teus caminhos. e os pecadores
se converterao a T i.
Livra-me da pena do sangue. 6 Deus. Deus meu Sal
vador: a minha lingua exulte com a tua justiga.
Senhor, abriras os meus labios. e a minha boca anunciara os teus louvores.
Porque nao te apraz o sacrificio, e se te oferecesse um
holocausto, nao o aceitarias.
O meu sacrificio, 6 Deus, e um espirito contrito; nao
desprezaras 6 Deus, um coragao contrito e humilhado.
Senhor, se benigno com Siao. por tua bondade. reconstruindo os muros de Jerusalem.
Entao aceitaras os sacrificios legitimos, as oferendas e os
holocaustos; entao oferecerao vitimas sobre o teu altar.
O celebrante poe o incenso e reza o “Periltin”:
Tornemo-nos dignos para oferecer a gloria, a gratidao, a
adoragao. a veneragao, a exaltagao. e o alto respeito devidos
aquele santo que honra os sacramentos. aqueie chefe da Igreja
que comegou ensinando-nos a purificagao, por si mesmo, nas
aguas do Jordao, e seguiu perante nos os caminhos da vida.
para nos purificar de nossos pecados. Ao Justo, a quern se
devem a gloria e o respeito neste momento, e em todas as
festas, as horas, os tempos, as epocas e em todos os dias
de nossa vida, agora e por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
Celebrante: — O Deus que se fez homem pelo seu
amor e nasceu do corpo sem casamento, nascimento que nao
se compreende. da Virgem Santa, a fim de aproximar os
homens pela filiagao ao Seu Pai, e torna-los filhos do Seu
Pai pela alma e pela agua. O Criador dos filhos nos ventres,
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que ficou crianga por sua vontade. para renovar a imagem
de Adao que envelheceu e se consumiu pela corrupgiio do
pecado, renovagao pelo fogo. da fornalha sa do Espirito que
e o batismo. O Magnifico que veio e se batizou para santificar, por sua misericordia, as aguas do Jordao. O Grandioso,
que inclinou a sua cabega diante de Joao Batista, enquanto
Deus gritava das alturas como o trovao: Este e meu filho
Bem-Amado que eu escolhi, e o Espirito Santo desceu e
pousou na sua cabega. sob a forma de uma pomba e as fordas
espirituais pareciam temerosas e tremendo.
0 Deus Senhor, absolve por tua misericordia, o teu servo,
este que se preparou para o santo batismo; santifica, purifica
e cura-o com teu perdao; abengoa e preserva teu povo e tua
heranga. E assim como nos cobriste pelo divino batismo com
o manto da gloria e da marca vivificante do Espirito Santo,
e nos convidaste para sermos filhos espirituais pelo segundo
nascimento do santo batismo, purifica-nos do pecado, preparanos com tua forga invencivel, para glorificarmos-Te como
almas livres e com a confianga dos filhos amados, e glorificar
o teu Pai que Te enviou para nossa salvagao e ao teu Espirito
Santo sempre vivo, agora e por todos os seculos.
Ministro: — Amem.
Cdnta-se aqui um luno:
Celebrante: — O Santissimo. Santificado pelos Samos, que
resides nos Santos e habitas com eles na moradia de tua
divindde; santifica os nossos corpos, nossas almas e nossos espiritos, como tabernaculo de tua divindade. 6 Se
nhor Deus, pela agao do Divino Espirito Santo, descendo
sobre nos, purifica os nossos coragoes pelo hissope do teu
amor e orienta nossos espiritos frageis com tua imensa bondade e preserva os nossos pensamentos e nossos ouvidos das
perturbagoes e dos erros deste mundo cheio de tristezas,
o que Te agradecemos prostrados; glorificando a tua clemencia conosco, 6 Pai, Filho e Espirito Santo.
Ministro: —

Amem.

www.obrascatolicas.com

474

RITUAL MARONITA

O ministro le a Epistola: (Tit.. 3: 4 a 7) .
Epistola
Irmaos:
Mas apareceu entao a benignidade e o amor humanitario
dc Deus. nosso Salvador. Nao movido pelas obras justas que
houvessemcs feito nos, mas, pela sua misericordia, £le nos
salvou mediante o lavacro da regeneragao e renovagao do
Espirito Santo, que file abundantemente derramou sobre nos
por Jesus Cristo. nosso Salvador, a fim de que. tustificados
por sua graga, seiamos, segundo a esperanga. herdeiros da
vida elerna.
Aleluia, Aleluia. A voz do Senhor sobre as aguas; o
Deus da gloria trovejou; o Senhor sobre as aguas abundantes.
Aleluia!
O celebrante le o Evangelho: (Joao, 3: 1-6).
Evangelho
Celebrante: — Naquele tempo, havia um fariseu de nome
Nicodemos, principal entre os judeus. file veio de noite a
Jesus e lhe disse: Rabbi, sabemos que vieste como Mestre da
parte de Deus. pois ninguem pode fazer esses sinais que tu
lazes, se Deus nao esta com ele.
Respondeu Jesus e lhe disse: Em verdade, em verdade
te digo: quern nao nascer do alto niio podera ver o reino de
Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode o homem nascer,
sendo velho? Acaso pode entrar de novo no seio de sua
mae e tornar a nascer?
Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quern
nao nascer da agua e do Espirito nao pode entrar no reino
de Deus. O que nasce da carne e came: mas o que nasce
do Espirito e Espirito.
Pode-se cantor o hino:
Aleluia!
Disse o profeta: a filha do Rei levantou-se na luz;
e a rainha sentou-se com grande gloria a direita do Rei.
A filha do Rei nao e senao o batismo;
a rainha e a Santa Igreja;
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desceu, batizou-se com grande gloria.
Seu esposo deu-lhe um slmbolo.
Aleluia! Aceita nosso batismo.
O Padre reza sobre a crianga:
Celebrante: — Bendito seja o Senhor Deus, que ama
os homens, que chamou a todos os que sofrem e lhes disse:
"Vinde a mim vos todos que trabalhais e eu vos aliviarei” .
6 Deus, chama este teu servo para o santo batismo e torna-o digno de viver nas tuas gragas grandiosas renovando
nele o Esplrito Santo. Amem.
O padrinho leva a crianga e o celebrante faz o exorcismo
dizendo:
Conjuro-vos, 6 demonios indignos e almas impuras, e a
todos os soldados do inimigo, em Nome do Pai querido em
quem tudo se criou e se aperfeifoou, e que esta sentado numa
carruagem de cristal, servido por milhares e milhares, tendo
na sua frente miriades e mlriades.
Conjuro-vos, pelo Nome t glorioso, “Eu sou quem sou”,
Deus Poderoso, Senhor dos Exercitos, que falou a Moises da
touceira e desceu ao Monte Sinai, com a Voz de clarim.
Conjuro-vos t em nome do milagroso e soberano, o Onipotente dos Mundos, que se fez Homem e humilhou o seu
poderio, e cuja misericordiosa vontade o levou a Cruz e a
morte para Salvar Adao e seus filhos da escravidao do pecado.
Conjuro-vos + a abandonar este corpo que ficou noivo
do Deus Eterno, separar-vos e nao ficar neste servo de Deus
que veio para tornar-se a morada do Esplrito Santo.
Eis o Pastor que se dirige a Seus cordeiros e, se encontrar o lobo feroz o afastara de sua frente como as nuvens
se dissipam no vento, e eu selo e marco este cordeiro contra
todo o exercito dos demonios, em Nome do Pai t e do Filho t e do Esplrito Santo t Amem.
E o padrinho repete estas palavras com o celebrante:
Celebrante: — E eu renego o demonio e todos os seus
anjos, e seus soldados e toda a sua pompa mundana e os
seus ensinamentos imundos e odiados e a tudo o que lhe pertence.
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E continuam'.

Creio em Ti 6 Deus Pai Onipotente e em ten Filho
Nosso Senhor Jesus Cristo e no teu Espirito Santo Imortal e
Paraclito, e em todos os teus Anjos, e em todos os teus
Soldados. e em todos os ensinamentos da Santa Igreja Apostolica Catolica em tudo o que de Ti emana.
E recitam juntos- o credo-. (Ver Missal it pag. 40).
Celebrante: — Gloria ao Senhor Deus, que se fez Pastor
c nos reuniu; Batizante e nos purificou: Professor e nos cultivou o espirito: Pobre. e nos enriqueceu, e nos colocou a
direita de seu Pai.
Tua ternura e tua clemencia Te fizeram incorporar a
nos e batizar-Te por Sao Joao, no Jordao. consagrando este
batismo por teu santo batismo, 6 nosso Senhor e Nosso
Deus, gloria a Ti por todos os seculos. Amem.
•O BATISMO”
Dirigem-se para a pia hathmal:
Celebrante: — A paz esteja convosco.
Ministro: — E com teu espirito. Inclinai-vos diante do
Deus Clemente e diante deste batismo redentor e recebei
a bengao de Deus.
O Celebrante reza etn voz baixa:
Que seja marcado cordeiro puro dos teus fieis, e considerado do teu rebanho espiritual, e fique sob a tua protegao, fazendo parle dos teus carneiros; que seja teu e se pre
serve de todos os males, e se purifique em nome da Santa
Trindade, e nasga de novo, cantando hinos e elevando a sua
gratidao.
E elevando a voz:
Sim, 6 Senhor, abengoa-o em teu nome, c preseiva-o
pela tua Cruz do demonio e suas forgas, agora e sempre por
todos os seculos.
M in is t r o : —

A m em .
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O Celebrante linge a testa da criancu com o oleo santo:
Celebrante: — Seja marcado t . . .cordeiro no rebanho
de Jesus, com a unedo divina e eterna, em nome do Pai e
do Filho e do Espirito Santo.
Ministro: — Amem.
O padrinho leva a crianca pant a pia do batismo, e p
Celebrante derrama agna na sua cabeca 3 vezes, dizendo:
Celebrante: — Eu te batizo, .............. cordeiro do reba
nho do Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espjrito
Santo. para a vida eterna.
Ministro: — Amem. (Depot's de cada pessoa da SS.
Trindade).
0 Celebrante passa a crianga ao padrinho on madrinha
(/ne a segnram e a vestem com a roupa Immea:
Celebrante: — Deus que te concedeu levar a sua marca
viva, eonserve-a com pureza para a vida de tua alma, a fim
de mereceres chamar o Pai, nosso pai, ficando a tua cons
cienda e teu corpo puros de pecados. e tua alma santificada,
e como dignificou-te para o santo nascimento pela agua, que
te dignifique para a vida eterna.
Ministro: — Amem.
E voltam todos em procissao do batisterio para o Altar
cantando o hino:
O Senhor reinou e vestiu-se de beleza, aleluia!
Joao derramou agua do batismo;
Cristo santificou-a batizando-se;
O ceu e a terra
cantaram sua gloria no Jordao,
O sol, as estrelas inclinaram-se diante do que santificou as
aguas.
Aleluia! Aceita nosso batismo.
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O Senhor vestiu-se de gloria, aleluia.
Quem viu estas duas irmas tao belas?
o batismo e a Santa Tgreja.
Misteriosas:
uma gera filho. outra educa;
o filho do batismo pela agua, e aceito no altar pela Igreja.
Aleluia! que lhe da a vida.
Celebrante: — 6 Senhor Deus grandioso e temido, que
concedes o perdao dos pecados aos nascidos na agua e no
espirito pelo batismo; que das aos nascidos no pecado urn
novo nascimento; que levantas os caidos e preservas os que
se oferecem a Ti, ilumina o coragao deste teu escravo que
foi batizado, e como o tornaste digno de ser filho de tua
graga, preserva-o por tua misericordia, no tesouro de teus fiIhos. Consente que seja, depois de purificado nas aguas da
tua alianga, entre teus sacerdotes, tua tribo santa, teu povo
redimido e tua comunidade abengoada.
Deus, nao permite que este teu servo se dispa de Ti,
quando se despir do seu corpo visivel, tu que es sua veste
invisivel e incorrupta. Porque tu Senhor, Te apiedas e salvas
todos os que voltam a Ti. 0 Nosso Senhor Deus, a Ti gloria
pelos seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.

www.obrascatolicas.com

CER1M6NIA DO CASAMENTO

479

SOLENE CERIMONIA DE CASAMENTO
Acendem-se as velas. Estando us noivos e os padrinhos
proximos no altar, o Celebrante itticia a cerimonia:
Celebrante: — Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito
Santo, no principio e no fim de todos os nossos atos; que
sua misercordia e sua piedade se derramem sobre nos humildes pecadores, nesta e na outra vida, agora e sempre pelos
seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
Celebrante: — Faze-nos dignos Senhor Deus, de comebar
glorificando-Te e de terminar agradecendo-Te. Oferecendo-Te
agora a devida adoracao, seremos fortes, abencoados com
tua paz, glorificados com tua graga; e estes teus servos conservados sob a prote?ao de tua Cruz, livres do demonio e suas
formas. 6 Nosso Senhor Deus. glorificamos-Te pelos seculos
dos seculos.
Ministro: — Amem.
Canta-se o Salmo 127:
Feliz de ti que temes a Jave,
Que trilhas seus caminhos!
Pois comeras o fruto do labor das tuas maos.
Seras feliz e bem iras.
A tua esposa e qual vide mui fecunda
No Intimo de teu lar.
Teus filhos qual rebentos d’oliveira
Ao redor de tua mesa.
Eis que assim abengoado e o homem, que teme a Jave!
De Siao Jave te abengoou
Para que tu vejas a prosperidade de Jerusalem os dias
[todos de tua vida:
E possa ver os filhos dos teus filhos:
A paz descanse sobre Israel!
O Celebrante incensa e continua:
Tornemo-nos dignos para oferecer a gloria, a gratidao, a
adoragao, a venera^ao, a exaltacao e o alto respeito devidos

www.obrascatolicas.com

480

RITUAL. MARONITA

aquele Esposo Celeste, que pelo seu amor se fez noivo da
Igreja filha dos povos, a qual purificou com sua Cruz e
transformou-a em noiva gloriosa. Convidou para as suas nupcias os profetas, os apostolos e os santos martires. Ao Justo,
a quern se devem a gloria e o respeito neste momento e em
todas as festas, as horas, os tempos, as epocas e em todos
os dias da nossa vida, agora e por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
Celebrante: — 6 Senhor Deus, que tudo criaste e, aperfeigoaste, que com tuas maos benditas tomaste a poeira da
terra e fizeste Adao a tua imageni e semelhanga, e, de urna
de suas costelas, na tua eterna misericordia, formaste Eva.
Agora, Senhor, que amas aos homens, abengoa com tua
mao divina estes teus servos que se escolheram miituamente,
e conserva-os na esperanca, no amor, na fe, nas boas obras
e santidade.
Que seja seu casamento prospero como foi o casamento
dos primeiros pais justos que se casaram no espirito de san
tidade e seus descendentes foram abencoados e multiplicados
como os'astros do ceu e a areia do mar. Deles nasceram os
justos, os sacerdotes, os reis, os profetas, os apostolos e os
predicadores com o temor de Deus.
E assim, Senhor Deus, abengoa estes teus servos, dalhes o fruto da justica e os filhos da bencao; ajuda-os
nas riquezas e nos bens; conserva-os na tua devogao longos
anos. Que tua forca as ajude e recaia sobre eles tua bengao.
Que tua Cruz viva os conserve e sejam rodeados de teus
santos Anjos.
Damos-Te gloria Pai, Filho e Espirito Santo pelos seculos
dos seculos. '
Ministro: — Amem.
O Coro canta'.
Aleluia! gloria ao Senhor.
Cristo Esposo, que foste chamado a Cana da Galileia;
Abengoaste os noivos com todas as bengaos;
Abengoa com tua misericordia plena dos bens espirituais,
O noivo e a noiva,
Para glorificarem-Te juntamente,
O Pai, Filho e Espirito Santo.
Aleluia, Aleluia!
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Celebrante: — Bendito seja Nosso Senhor Jesus Cristo,
Deus de Abraao, Isaac e Jacob.
Rei glorificado, Tu que alegraste os nubentes nas Bodas
de Cana na Galileia, recebe Senhor Deus, este incenso e
abengoa com ele os noivos, os padrinhos, todos os convidados,
os homens, as criangas, os parentes, as virgens, assim como
abengoaste com tua imensa misericordia os justos.
Glorificamos-Te agora e sempre por todos os seculos dos
seculos. amem.
O Ministro le a Espistola de S. Paulo aos (Ef. 5: 22-27):
Epistola
lrmaos:
i
Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo.
As casadas estejam sujeitas aos maridos como ao Senhor:
porque o marido e cabeca da mulher, como Cristo e cabega
da Igreja, e Salvador do seu corpo. E, como a Igreja esta
sujeita a Cristo, assim as mulheres o sejam aos maridos em
ludo.
Vos, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou
a Igreja e se entregou por eia, para santifica-la, purificando-a
mediante o lavacro da agua com a palavra, a fim de apresenta-la a si gloriosa, sem mancha ou ruga ou coisa semelhante.
porem santa e irrepreensivel.
Canta-se:
Aleluia, Aleluia!
Ouve. filha, e atende: Abre teus ouvidos, esquece teu
povo e a casa de teus pais para que o rei deseje tua beleza.
Aleluia!
O Celebrante le o Evangelho (Mat., 19: 3-6):
Evangelho
Naquele tempo:
Aproximaram-se d'Ele uns fariseus com o proposito de
tenta-lo, e perguntaram-lhe: £ licito ao homem repudiar a
mulher por qualquer causa? £le respondeu: Nao lestes que
no principio o Criador os fez varao e mulher? Disse £le:

www.obrascatolicas.com

482

RITUAL MARONITA

“Por isto, deixara o homem seu pai e sua mae e unir-se-a a
sua mulher, e os dot's serao uma so came”, de maneira que
ja nao sao dois, porem uma so carne. Portanto o que Deus
uniu nao o separe o homern.
E x o rtacao

Exortagao que podem ser substitmda por uma prdtica
apropriada:
O Matrimonio foi instituido por Deus, no paraiso terrestre
quando abengoou os nossos primeiros pais e lhes conferiu a
sagrada missao de perpetuarem o genero humano sobre a
terra, educando seus filhos para a vida presente e para a
gloria eterna.
Tendo ele decaido de sua primitiva instituigao, em conseqiiSncia do pecado original, foi por Nosso Senhor Jesus
Cristo restituido a sua antiga dignidade e elevado a ordem
dos sacramentos. fiste sacramento produz nos que o recebem
com santas disposicoes a graga de castidade e uniao, que, santificando o amor conjugal, faz que os dois conjuges se respeitem e guardem entre si a mais inviolavel fidelidade.
Da tambem a graga da paciencia. tao necessaria para
que se suportem mutuamente: de outra sorte nao poderiam
santificar-se no tneio dos muitos trabalhos e dificeis embaracos, que quase sempre acompanham a vida conjugal.
Atrai sobre os casados as gragas da bengao do ceu que
os faz cooperadores de Deus na grandiosa obra da conti’
nuacao e santificagao do genero humano, e ampara a vida,
a educagao e a subsistenda dos seus filhos.
O casamcnto e uma sociedade santa que Deus estabeleceu
em toda a sua pureza, como uma alianga das mais intimas
que podem existir sobre a terra. Se alguma vez tendes visto
maus casamentos, deveis saber que as causas nao sao nem
podem ser outras se nao as mas disposicoes com que 0 receberam. o nenhum temor de Deus e o desprezc dos divinos
preceitos, provenientes dessa culpavel indiferenga religiosa, que
infelizmente se nutre no seio das familias.
Pedi, pois, a Deus de todo o coragao que em vos con
serve, durante toda a vossa vida, a graca do sacramento que
ides receber. Nao vos esquegais nunca das santas obrigagoes
que deveis um ao outro. Lembrai-vos sempre que Deus, unindo-vos pelo lago sagrado do casamento, ordena que vos ameis
mutuamente; como Jesus Cristo Nosso Senhor ama a sua
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Igreja, com um amor puro e santo. ate ii morte e de hoje
cm diante vos nao sois mais que um so coracao e uma so
alma, visto serem qualidades essenciais do Matrimonio a santidade, a unidade e a indissolubilidade.
Se Deus vos der filhos, educai-os no seu santo temor e
na pnitica dos preceitos da Religiao Catolica, lembrando-vos
sempre que o melhor tesouro que podeis ajuntar para eles, e
educa-los no exercicio das virtudes cristas e sociais, sem o
que os vossos filhos serao mails e vos dareis rigorosas contas
a Deus pelos males que lhes causar a falta de uma educaqao
crista. Sede fieis as obrigacoes do casamento durante toda a
vossa vida.
Assim fazendo, atraireis toda a sorte de bencaos sobre
as vossas pessoas e sobre a vossa familia; e, depois de uma
vida crista, abenfoada de Deus e dos homens, merecereis um
dia viver tambem na bem-aventurada eternidade.
RITO DO CASAMENTO
Ministro: — Outra vez e sempre pedimos ao Senhor:
Pela paz e prosperidade da Santa Igreja e sens filhos;
Por este matrimonio, para que seja abencoado e santificado na vinda do Espirito Santo:
Senhor tern piedade de nos.
Pode-se cantor <> liino:
Aleluia!
Nao tem semelhante e nunca tera
A noiva que o Esposo celeste escolheu.
Sua beleza, incomparavel,
Seu esposo vive para sempre,
Com seu sangue assinou o contrato
E ela para sempre canta sua gloria.
Aleluia, Aleluia!
Celebrante: — Filho amado, queres aceitar esta serva
de Deus. . . . aqui presente, por tua legitima esposa?
Noivo: — Sim, Sr. Padre.
Celebrante: -— E tu filha, queres aceitar este servo de
Deus. . . . aqui presente, por teu legitimo esposo?
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Noiva: — Sim, Sr. Padre.
(Jnem-se as maos direitas dos noivos. O celebrante cobreas com a Estola colocando a sua mao direita sobre ds deles, dizendo:
Celebrante: — Em nome da Santissima Trindade, Pai,
Filho e Espirito Santo, um Deus unico e verdadeiro, eu vos
uno em matrimonio, . . . . e . . . ., com o poder de Deus e
sua palavra, com a mesma alianga que enviou o ceu, a
terra, as montanhas, as colinas, o mar e o continente; com
a mesma alianga que uniu Sara com Abraao, Rebeca com
Isaac, Leia e Raquel com Jacob, de modo que nao podeis
separar-vos um do outro, pois que, alem da morte, nada vos
podera separar.
Separam-se as maos. O Celebrante, abengoando as aliangas:
Celebrante: — Estende, meu Deus, a mao de tua Trin
dade e abengoa estas duas aliangas, as quais vamos dar a
fistes dois servos; santifica-as com tua palavra e que sejam
para teus servos que as usarao, como simbolo da uniao do
casamento e muralha para seus corpos, preservando-os de
todos os males. Que a tua graga os ilumine, e os abengoe
tua mao direita plena de misericordia. Que eles se regozijem
e cantem louvores e agradecimentos, agora e sempre por
todos os seculos.
Ministro: — Amem.
O Celebrante coloca as aliangas nos dedos da mao esquerda, de cada um dos nubentes:
Celebrante: — Desga sobre vos a mao direita de Nosso
Senhor Jesus Cristo com a alianga do vosso casamento, que
transborde em vos a bengao de sua graga que enriquece todos
os necessitados. Que seja esta alianga muralha para quem a
use; que os conserve contra os males, ate chegarem ao Paraiso
e se misturarem ao bendito rebanho. O Senhor e meu Deus,
a Ti toda gloria ate o fim dos seculos.
M in is tro : —

A m em .
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O Celebrante abengoa us coroas:
Celebrante: — Gloria ao Pai, ao Filho e ao Esplrito
Santo, misterio adorado, glorificado e indivisivel agora e sempre por todos os seculos.
Ministro: — Amem.
Celebrante: — Deus que coroou a terra com flores va
rias; Deus que enfeitou o ceu com luzes diversas e nele depositou o sol, a lua e os astros; Deus que coroou os reis,
os sacerdotes, os profetas, os apostolos, os martires e os
santos; Deus que circundou o mar com a terra, tal qual
uma coroa; com sua imensa misericordia abengoe estas co
roas com sua bengao celeste e com as oragoes de Maria
Santissima e todos os Santos.
Ministro: — Amem.
O Celebrante colora a coroa na cabega do noivo e canta-se:
O Senhor, pelo teu poder infinito regozija-se o Rei.
Com tua redengao admiravel extasia-se sobremodo aquele a quem destes os desejos do coragao, o livre ar
bitrio e as solicitagoes da palavra.
6 Senhor, Tu o preparaste com a bengao da paz. Colocaste-Ihe na cabega uma coroa de pedras preciosas;
ele Te pediu vida e Tu Ihe destc a eternidade dos
dias para sempre.
Celebrante: — O Senhor Deus que coroou os bem-aventurados pais com a coroa da justiga; coroou os reis e os
enalteceu, file te ajude e Sua mao direita cheia de miseri
cordia te coroe como Abraao, Isaac e Jacob. Como vieste
ii Santa Igreja pedindo o perdao e o auxilio, que Deus te
de as misericordias de sua graga, perdoe todos os teus pccados, te conserve e te de a vitoria, agora e sempre pelos
seculos dos seculos.
M in istro :

A m em .
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O Celebrante colora a antra coroa na cabeca da noiva e
canta-se:
- .I N ? .- r - " '

, ;

,

-TN W

'

.

Ouve 6 filha e ve, inclina o ouvido, esquece teu povo e
a casa paterna para que o rei deseje tua formosura,
porque ele e o teu senhor.
A formosura e a graga da filha do rei estao em seu
intimo.
Suas vestes estao ornadas de valioso ouro.
Celebrante: — O Deus que coroou todas as santas muUieres, abengoou Sara. Rebeca e Raquel, abengoe com sua
divina mao, derrame sobre ti suas misericordias e te orne
com a coroa da gloria para que tu sejas como urna parreira
abencoada na Santa Igreja e produza frutos espirituais. Que
Deus todo poderoso te conceda o gozo com teu marido, que
o amor reine entre vos e que tenhas filhos abencoados. agradaveis a Ele. pelas oragoes da Mac de Deus e de todos os
Santos.
Ministro: — Amem.
O Celebrante coloca unia coroa na cabeca do padrinho
e outra na cabefd da madrinha e reza:
Celebrante: — 6 Rei que jamais seras destronado e teu
poder infinito jamais se modificar;! e teu reino permanecera
eternamente. abencoa com tua graga e amor divino, estes dois
padrinhos que recebem estas coroas; conserva-os com a tua
Cruz, e por terem recorrido a tua casa, para serem coroados,
alimenta sobre eles a tua graga atraves destas coroas. Senhor
Deus, a Ti gloria ale o fim dos seculos.
Ministro: — Amem.
O Celebrante extende a melo direita sobre a cabeca do
noivo e reta. Ao terminal■ a orttedo. retira a coroa:
Celebrante: — O Deus que mora nos ceus e domina
toda a terra; que fez seu trono sobre os Querubins e tern o
culto e a veneracao dos Serafins. te abengoe e aumente os
frutos do labor de tua mao. Que seja tua casa forlalecida
como a de David, tua mulher generosa aos teus olhos e
como uma collina de fogo dentro de teu lar; que te alegres
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com teus bens todo o tempo de tua existencia, desfrutes dos
teus esforgos e sejam teus filhos, diante de ti, como o Cedro
do Libano perfumado; que poupe Deus tua riqueza para ajudares os necessitados e andares no caminho da verdade todos
os dias de tua vida. Assim, aqui como na outra vida daras
gloria a Deus por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
O Celebrante estende a mao sobre a cahega da noiva e
reza. Ao terminar a oragdo, retira a coroa:
Celebrante: — Deus que alegrou os justos com o fruto
da virtude e deu ao mundo a plenitude da beieza, te enriquega
com boas obras, te cumule com a verdade, te de filhos que
o agradem e que tua lampada esteja acesa quando Ele vier.
Sede esposos fieis, acumulando bens e alegrias para vossos
filhos, pel a intercessao da bem-aventurada Virgem Maria e
de todos os Santos.
Ministro: —- Amem.
O Celebrante rezando, abengoa os padrinhos e ao termi
nar retira as coroas de suas cabegas:
Celebrante: — Concede Deus nosso, a estes dois padri
nhos a boa recompensa no dia do juizo e sairao ao teu encontro com jubilo, tendo suas lampadas acesas com as obras
da justica. pela intercessao da Virgem Maria e todos os
Santos.
Ministro: — Amem.
Celebrante: — O Deus que abengoou Juda, do qual
Cristo e descendente, salvou os povos pela santa Cruz, abengoe
o noivo, a noiva e seus padrinhos e conserve estes convivas
presentes com a sua Cruz vitoriosa. Que suas vidas comecem
e terminem em santidade, tenham filhos que agradem a Deus
neste mundo passageiro para alcangarem o mundo que nao
tem fim, porto da vida eterna.
M in istro :

A m em .
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O celebrante faz a oragao final:
Celebrante: — De seu Santo Altar, Deus vos acompanhe, guarde vossos corpos e almas, seja para vos muralha,
vos livre dos males do demonio e proteja toda a vossa vida,
contra a guerra, a fome, as pessoas mas e vos conceda, ainda,
ouvir a voz doce do Senhor: “Vinde benditos do meu Pai.
herdai a vida eterna” . Pai, Filho e Espirito Santo.
Ministro: — Amem.
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Dracoes
O Sacerdote, de estola, fica de pe ao lado do doente:
Sacerdote: — Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito
Santo, agora e por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
Sacerdote: — O Deus, curador de todos os doentes c
cicatrizador de tddas as feridas, que curaste o paralitico dc
sua enfermidade e a homorroissa de sua afligao; Tu que deste
aos Santos apostolos o poder dizendo-lhes: afastareis em meu
nome os demonios. curareis os doentes e visitareis os aflitos:
Tu Senhor. com tua graga e tuas infinitas misericordias, manda
a saude, a cura, a tranqiiilidade, a paciencia e a forga para
este teu servo:. . . . cura seu corpo das doengas e sua alma
dos pecados. Afasta dele toda a forga do inimigo: quando
ele ficar curado do corpo e da alma, firme em espirito e
conservado em sua fe, elevara a gloria a Ti. ao Pai e ao
Espirito Santo e Vivo, agora e por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
Sacerdote: — O Deus de toda cura, doador de todo
bem, que Te preocupas sempre com a vida dos homens e nao
deixas de os ajudar, desga a tua destra cheia de misericordia,
ternura, cura, tranqiiilidade e ajuda, sobre este servo. . . .
doente; afasta dele as doengas e as tentagoes, perdoa-lhe os
pecados e as faltas, veste-o com a fcirga e a saude, ampara-o
para que levante e se firme, faze dele segundo a tua gloria
para que se ajoelhe diante de Ti e Te glorifique, agora e sem
pre por todos os seculos dos seculos.
M in istro:

—

A m em .
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O Sacerdote poe a mao sdbre a cabcga do doente:
Sacerdote: — Em teu nome 6 Dens santo, ponho minha
mao sobre teu servo. . . . , suplicando-Te caia sobre ele tua
mao plena de toda ajuda. Essa mao que Nosso Senhor Jesus
Cristo esiendeu s6bre os leprosos e foram limpos; sobre os
cegos e viram a luz, sobre os doentes e ficaram fortes e
curados. Pego-Te Senhor que a estendas sobre este servo, e
tire dele toda a febre e todo o m al. Cura-o e que depressa
se levante para glorificar teu nome, o nome dc teu Filho
e o nome do teu Esplrito Santo, agora e sempre, por todos
seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
O Sacerdote reza agora a oragdo da Extrema-Ungdo,
ungindo com o Oleo Santo cm forma de Cruz, a face do
doente'. da fronte ao nariz, labios e queixo; e do ouvido direito
aos olhos e ouvido esquerdo:
Sacerdote: — (j Pai Santo, medico celeste das almas
c dos corpos, Tu que enviaste teu Filho, Nosso Senhor Jesus
Cristo para curar toda a doenga e salvar da morte; cura
com este Oleo Santo este teu servo. . . . t de toda doenga da
alma e do corpo, com a graga do teu Cristo ao qual juntamente com teu Espirito Santo damos gloria agora e sempre,
por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
O Sacerdote limpa o Oleo com algoddo, lava as maor,
orando com a mao direita sobre a cabega do doente:
Sacerdote: — Nosso Senhor Jesus Cristo, medico verdadeiro das almas e dos corpos; 6 nosso Salvador, cura nossas
doengas com a tua graga e misericordia de quem Te enviou.
Que tua bondade e ternura esteja com tuas criaturas para
que se salvem. Agora estende, 6 Senhor Deus Altlssimo, a
direita de tua misericordia e compadece-Te deste servo.. . .
da-lhe saude em teu Nome Adorado e Santo, 6 Senhor Jesus
Cristo era nome de teu Bendito Pai e teu Espirito Vivo e
Santo e pela intercessao da gloriosa Virgem Maria, de Sao
Joao Batista, de todos os gloriosos profetas, apostolos, sacer
dotes divinos, martires, confessores, os padres santos e todos
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os que Te agradaram sempre. E nos Te glorificamos agora
c por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
Sacerdote: ■— Estende Senhor. a destra de tua miseri
cordia e visita este ten servo. . . . por meio de um anjo.
pleno de piedade. afasta dele toda a febre, doenga, tremor,
de todos os maus espiritos que domina neste mundo. E como
livraste da febre a sogra de Simao e curaste a mulher do
fluxo de sangue. e tiveste piedade e compaixao da vitiva que
perdeu o filho, c ressuscitaste Lazaro da morte, e curaste
com a tua palavra o servo do centuriao, e apagaste o fogo
da casa de Ananias, e fechaste a boca dos leoes na arena
frente a Daniel, assim tambem. agora, 6 Senhor Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de graga e de justiga.
estende tua mao cheia de bondade c olha este se rv o ....
pelos rogos de todos os que Te adoraram, desde o principio
do mundo ate hoje. E nos Te rendemos gloria, agora e sem
pre por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Ament.
BENC a O a p o s t o l i c a e i n d u l g e n c i a
NA HORA D A MORTE

p l e n a r ia

O Sacerdote veste a estola:
Sacerdote: — Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo,
agora e sempre por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem'.
Sacerdote: — 6 Deus Eterno, onipotente, Criador de
todos os seres, que criaste o homem a tua semelhanga e destelhe a liberdade e a lei, para que vivesse conforme esta lei
numa vida dignificante. Depois que pecou voluntariamente,
compadeceste dele e deste-lhe a penitencia com tua graga.
Agora confiamos nesta mesma misericordia, rogamos-Te olhar
para este servo. . . . que se reverencia diante de Ti, de alma
e corpo, pelo arrependimento, pela dor e pela contrigao; recebeo com teu incomparavel amor a humanidade, Tu que nunca
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desejaste a morte do pecador, mas que ele retorne do caminho
do mal para viver. E rendemos gloria e gramas em teu louvor,
agora e sempre por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
O Ministro reza o ato de contrigao em lugar do doente.
O Sacerdote abengoa o doente e the da a Indulgencia:
Sacerdote: — Senhor Deus que aceitaste o arrependimento do povo de Ninive, as lagrimas da pecadora, a penitencia
de Zequeu o publicano, o pedido do bom ladrao; e desejas
a conversao das criaturas que aceitaram conhecer a verdade,
olha para nos com piedade e aceita a penitencia do teu
servo. . . da-lhe o verdadeiro arrependimento ate o ultimo
sopro de vida. Perdoa-lhe suas culpas e apaga-lhe seus pecados, concede-lhe a indulgencia e o perdao de suas faltas,
ocultas e visiveis.
Da-lhe a Indulgencia t de todos os seus pecados; tornaIhe a primeira veste que recebeu no Batismo. Assim, que a
graga o acompanhe, se revigore com a forga e que enfrente
a tentagao do inimigo terrivel. Recebe-o na feliz moradia,
como recebeste aqueles que verdadeiramente arrependidos,
contritos, choraram seus pecados e se foram deste mundo.
Unindo-nos a eles, nos e este servo. . . . rendemos-Te gloria
e louvor, agora e sempre por todos os seculos dos seculos.
Ministro: — Amem.
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I — Flm casa do defunto:

O Sacerdote incensa o defunto e os presentes; canta-se:
Eouvai o Senhor, todos os povos!
Com o perfume deste suave incenso e o odor do oleo
santo, Sejam lembrados os fieis defuntos que comeram com
te teu corpo santo e beberam teu sangue puro, e descansaram
na tua esperanqa.

E glorificai-o todas as nagoes!
Os justos dormiram na fe, esperando a ressurreiqao, olhando a Cristo, quando vier, para dar-lhes a recompensa merecida que olhos nao viram, ouvidos nao escutaram e que nin
guem imaginou.
Gloria ao Pai, ao Filho e Espirito Santo!
Escutamos o Filho que disse: Quando os defuntos ouvem
a voz viva de Deus, ressuscitam sem corrupsao! Aos que fizeram o bem, a ressurreigao da vida; aos que fizeram o mal
a ressurreigao do juizo.
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Agora e por todos os seculos!
Enterrou Isaac a Abraao, triste e chorando, na terra
que oculta a ressurreigao, e ninguem o sabia. — Apareceu
Deus a Moises dizendo-lhe: Os justos sao vivos diante de Deus.
Que as oragoes da Virgent Bendita sejant para nos lima
muralha!
Quent viu esta nova Area plena de riquezus. navegando
neste mundo tenebroso? Maria e esta nova Arca, e Crisio e
a riqueza que nela content. Caminhou neste mundo e deu
a vida aos mottos.
Que as outgoes dos martires nos ajudem!
Chegastes ao juizo, 6 beatos e temerant os juizes. Afastastes o demonio e triunfastes do mal. Como o ouro no
cadinho, vencestes as dificuldades. Eis que vossa memoria
e honrada no ceu e na terra.
O descanso aos fieis defuntos c a ti gloria, Senhor!
Sejant lembrados os profetas e os apostolos que evangeli
zaram, em verdade. o mundo. Seja lembrada a Igreja com
seus filhos e Maria Mae de Deus. Sejam lembrados iodos os
defuntos que dormitam na tua esperanga.
Descanse, 6 Filho de Deus, os teus servos, entre os teus
santos justos, no reino do ceu que nao terti fim.
6 Cristo que rezaste para afastar de ti o calice da morte,
afasta-nos este ctilice e tem piedade de nos.
Glorifica a memoria de tua Mae e de teus Santos; e por
intercessao deles perdoa-nos e aos nossos defuntos.
Guarda os vivos, tent piedade dos defuntos, por tua mi
sericordia, pelas oragoes de tua Mae. de teus profetas apostolos
e martires.
O Sacerdote esparge dgua bento sobre o defunto.
If — Era cantinho:
Canta-se algutls binos do Oficio Divino:
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Eis aqui um deles:
Comi icu corpo Santo, que o logo nao me coma.
Meus olhos'forant tocados pelo teu Calice, que vejam tua
misericordia.
Nunca estive longe de Ti, Senhor, nao me deixe fora.
Que eu nao fique do lado esquerdo com os cabritos, e
sim do lado direito com os cordeiros donde Te glorificarei.
Tomei-Te para mim. como viatico no caminho.
E na fome Te comerei. 6 Salvador do mundo.
Apaga-se o fogo de meus membros. quando aparece teu
corpo e teu sangue.
Seja o batismo para mim, a arca que nao submerge: e
nela atravesse do lado do temor ao lado pleno de vida.

Entrando na Igreja. canta-se:
Que se abram tuas portas, 6 Jerusalem Celeste.
Que entrem nossas oragoes diante do tribunal de Cristo.
Que alcancemos a misericordia de lua justiga.
Pelas oracoes de tua Mae e de todos os Santos.
Aceita nossas oracoes e tem piedade de nos.
Aos que se foram, na tua esperanga.
Descansem suas almas no Paraiso Celeste.

A pos a oragao funebre, o Sacerdote esparge agita benta
sbbre o dejunto e canta-se:
Aleluia!
No juizo, os rnorlos vestem suas obras.
Veern, frente a frente, o Fi-lho de Deus.
Que vira com gloria.
A voz tremenda soara: que todos se aproximem com
suas obras.
Que vejam, naquele momento, tua misericordia.
Os defuntos, que comeram teu corpo, beberam teu san
gue, dormiram e descangaram em fe na tua esperanga.
Aleluia! Aleluia!
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III — Diante do tumulo:
Chegando o morto diante do tiirmtlo, canta-se:
O eorpo chegou ao tumulo, a alma diante de sen Senhor.
Rezai por mim metis irmaos. para eu ser bem aeolhido.
Que os corpos e as almas gritem juntamente:
Bendito seja o que ve e nos salvoti.
Vera e nos ressuscitara.
E ao colocar-se a pedra sobre a tumba:
Ponhani a pedra metis irmaos e fechem a tumba.
Rezai por mim, metis irmaos, para eu ser bem aeolhido.
His que pusemos a pedra e fechamos a tumba.
Que a Cruz de Deus seja teu guia.
Ao terminor, o Sacerdote abengoa a tumba com apua ben
to. cantando:
O orvalho das misericordias que Deus enviou para apagar
o fogo da fornalha dos jovens de Babilonia. despa sobre os
morlos no purgatorio para apagar os pecados dos servos que
dormiram em sua esperanpa e lhes conceda como heranpa, o
reino que nao tera fim.
Se a tumba nao foi cousagrada, o Sacerdote a consagra,
dizendo:
O Deus que em tua misericordia dormem as almas dos
fieis, rogamos-Te abencoar esta tumba t, nomear um de teus
Anjos Santos como guardiao e cortar por tua compaixao, as
algemas dos pecados das almas aqui enterradas: para se alegrarem com tua feliz Visao, com todos os teus Santos, pelos
merecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo a quern damos
gloria. Amem.
E o Sacerdote abcncoa com agna benta e incensa a tumba
e o defimto.
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ORACAO pe l a s a l m a s d o p u r g a t o r io
(De profundis)

Salmo — 129.
Do abismo clamei por vos, Senhor; Senhor ouvi a minha voz.
Estejam vossos ouvidos atentos a voz de minha oragao.
Se observardes as iniqiiidadcs. Senhor; Senhor quern Sub
sisting?
Porque em vos esta a propiciacao e por causa de vossa
lei espero em vos, Senhor.
Confiou a minha alma em sua palavra: e a minha alma
espera o Senhor.
Do romper da manha ate a noite espere Israel ao Senhor.
Porque no Senhor esta a misericordia — nele e copiosa
a t edengao.
file redimira Israel de todas as iniqiiidades.
V. — Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno.
R. — Entre os esplendores da luz perpetua.
V. — E as almas dos fieis, por misericordia de Deus,
descansem em paz. Amem.
EPISTOLAS E EVANGELHOS QUE PODEM SER LIDOS
NOS ENTERROS
Pelos sacerdotes:
Epistola — Rom. 6; 3-12 (ver Terga-feira in Albis)
Evangelho — Mt. 25: 13-30 (ver 10 de janeiro)
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Pelos honiens:
Epistola
1 Cor., 15: 35-49
Irmaos:
Dira alguem:
Como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam a
vida? Nescios! O que tu semeias nao nasce se nao morre. E
o que semeias nao e o corpo que ha de nascer, mas sim
um simples grao, por exemplo, de trigo, ou de alguma outra
[planta]. E Deus Ihe da o corpo segundo quis, a cada uma
das sementes o proprio corpo. Nao e toda carne a mesma
carne, senao que uma e a carne dos homens, outra a do
gado, outra a das aves e outra a dos peixes. E ha corpos
celestes e corpos terrestres, e um e o resplendor dos corpos
celestes e outro o dos terrestres. Um e o resplendor do sol,
outro o da lua e outro o das estrelas, e uma estrela difere
da outra no brilho.
Pois assim sera tambem a ressurreigao dos mortos. Semeia-se em corrupgao e ressuscita-se em incorrupgao.
Semeia-se em ignominia, e ressuscita-se em gloria.
Semeia-se em fraqueza, e ressuscita-se em vigor.
Semeia-se um corpo animal, e ressuscita-se um corpo espiritual.
Pois, se ha um corpo animal, tambem o ha espiritual.
E por isso esta escrito: O primeiro homem, Adao, foi
feito alma vivente; o ultimo Adao, espirito vivificante.
Mas nao e primeiro o espiritual, e sim o animal, e depois
o espiritual. O primeiro homem, feito da terra, e terreno; o
segundo homem e do ceu. Qual e o terreno, tais sao os terre
nos; qual e o celestial, tais sao os celestiais. E, assim como
trazemos a imagem do terreno, traremos tambem a imagem
do celestial.
Evangelho — Me. 13: 32-37 (ver 7 de maio)
Pelas mulheres:
Epistola — Rom. 5: 12-17 (ver 2 de margo)
Evangelho — Jo. 6: 19-29 (ver 2 de novembro)
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Pelos defuntos em geral:
Epistola — 1 Tes. 4: 13-18
Irmaos:
Nao queremos, que ignoreis o que concerne a sorte dos
mortos, para que nao vos aflijais como os demais que carecem de esperanja. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim tambem Deus, por Jesus, tomara consigo os que
dormiram n’file. Isto vos dizemos como palavra do Senhor:
que nos, os vivos, os que ficamos, nao nos anteciparemos
para a vinda do Senhor aos que dormiram. Pois o proprio
Senhor, a uma ordem, a voz do arcanjo, ao som da trombeta
de Deus, descera do ceu, e os mortos em Crista ressuscitarao
primeiro. Depois nos, os vivos, os que ficamos, juntamente
com eles seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do
Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, mutuamente com estas palavras.
Evangelho — Me. 13: 32-37 (ver 7 de maio)
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BfcNCAOS DIVERSAS

Bengao da dgua:
Seja abengoada $ santificada
c purificada ■' csta agua
natural pelo poder sacerdotal e divino.
Aquele que a toma com fe, bebendo, lavando ou espargindo, sera curado das doengas espirituais e corporais, dos sonhos
maus, de magias, feitigarias, e sortilegios; para afastar os
maus espiritos, alucinagoes impuras e tudo o que provier do
demonio contra o genero humano: para afastar as cobras ve
nenosas e todos os animais e insetos venenosos e nao veneno
sos; para aumentar as bengaos celestes c os bens dos que tern
em suas casas, quintals, jardins, hortas, pomares, animais c
todo o lugar em que estiverem. Pelo poder sacerdotal e divino
e a forga da Santtssima Trindade. Pai •' Filho t c Espirito
Santo i'. Amem.
Bemao dos doenlcs:
Que a tua direita Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual
puseste sobre os doentcs e foram curados, sobre os leprosos c
foram purificados, sobre os paraliticos e ficaram saos, sobre
os cegos e viram a luz. sobre a sogra de Pedro e curaste-a
da febre, que ela desea sobre este teu servo, (ou tua serva). . .
e cure-o deste mal. perdoe-lhe suas culpas e seus pecados.
Em nome do Pai. do Filho e do Espirito Santo . Amem.
Belinda para ser rezada sobre a cabeca de qualquer pessoa:
6 Senhor Deus, que estendeste a mao e abengoaste as
criangas que te foram apresentadas; que abengoaste os dis
cipulos no Cenaculo e no Monte das Oliveiras e os santificaste e deste o poder aos sacerdotes para rezar sobre os fieis,
estende agora tua direita plena de misericordia e abengoa 1' es
te teu servo. . . que pede nossa bengao.
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Se para ele muralha e guia dia e noite, contra os males,
tddas as suas forgas e armadilhas.
Perdoa-lhe suas culpas e pecados. Afasta dele as tentaCoes e as doengas da alma e do corpo e ele elevara a gloria
a Ti e a teu Pai e Espfrito Santo. Amem.
Bengao das casas:
Nosso Senhor Jesus Cristo, tua boca prometeu dizendo:
“Em qualquer casa que entrares, saudai” . Da tua paz e tranqiiilidade a este lugar e seus fieis habitantes. Marca-os com
tua Cruz t contra o demonio e seus exercitos, 6 Nosso Se
nhor, a Ti gloria pelos seculos dos seculos. Amem.
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