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QUARTA-FEIRA
 27 de Julho

LEITURA I
Ef 2, 4-10

MORTOS POR CAUSA DOS NOSSOS PECADOS, SALVOS PELA GRAÇA

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios

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

Palavra do Senhor.
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SALMO 135 (136)
1-3.4-6.7-9.13-14 e 16.25 e 1 e 26

Refrão: 
Dai graças ao Senhor,
porque é eterna a sua bondade.
Ou:  
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterno o seu amor.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom:
é eterna a sua bondade.
Dai graças ao Deus dos deuses:
é eterna a sua bondade.
Dai graças ao Senhor dos senhores:
é eterna a sua bondade.

Só Ele fez grandes maravilhas:
é eterna a sua bondade.
Fez o céu com sabedoria:
é eterna a sua bondade.
Estendeu a terra sobre as águas:
é eterna a sua bondade.

Criou os grandes luzeiros:
é eterna a sua bondade.
O sol para presidir ao dia:
é eterna a sua bondade.
A lua e as estrelas para presidir à noite:
é eterna a sua bondade.

Dividiu em dois o Mar Vermelho:
é eterna a sua bondade.
E fez passar Israel pelo meio:
é eterna a sua bondade.
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Conduziu o seu povo através do deserto:
é eterna a sua bondade.

Ele dá o alimento a todo o ser vivo:
é eterna a sua bondade.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom:
é eterna a sua bondade.
Dai graças ao Deus do céu:
é eterna a sua bondade.

ALELUIA
Joel 2, 12-13

Refrão: Aleluia. Repete-se 

Convertei-vos a Mim de todo o coração, diz o Senhor;
porque sou benigno e misericordioso. Refrão

EVANGELHO
Jo 8, 1-11

«QUEM DE ENTRE VÓS ESTIVER SEM PECADO ATIRE A PRIMEIRA PEDRA»

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo,
Jesus foi para o monte das Oliveiras.
Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo,
e todo o povo se aproximou d’Ele.
Então sentou-Se e começou a ensinar.
Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus
uma mulher surpreendida em adultério,
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colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus:
«Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério.
Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres.
Tu que dizes?».
Falavam assim para Lhe armarem uma cilada
e terem pretexto para O acusar.
Mas Jesus inclinou-Se
e começou a escrever com o dedo no chão.
Como persistiam em interrogá-l’O,
ergueu-Se e disse-lhes:
«Quem de entre vós estiver sem pecado
atire a primeira pedra».
Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão.
Eles, porém, quando ouviram tais palavras,
foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos,
e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio.
Jesus ergueu-Se e disse-lhe:
«Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?».
Ela respondeu: «Ninguém, Senhor».
Disse então Jesus:
«Nem Eu te condeno.
Vai e não tornes a pecar».

Palavra da salvação.

Oração Universal 
Irmãs e irmãos caríssimos:
Peçamos ao Senhor, nosso Deus,
que faça chegar a toda a humanidade
a água que jorrou do coração de Cristo,
dizendo (ou: cantando), com humildade:

R. Senhor, nós temos confiança em Vós.
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1. Pelas nossas Dioceses, suas paróquias e fiéis,
para que aceitem perder a própria vida,
à semelhança de Cristo, que Se entregou por nós,
oremos.

2. Por este mundo de discórdia e violência,
para que as armas de guerra e de morte
se transformem em instrumentos de amizade,
oremos.

3. Pelos que tratam dos doentes profundos,
para que o façam com dedicação e amor
e os ajudem a renascer para a esperança,
oremos.

4. Pelos catecúmenos das nossas comunidades,
para que o modo como vivem os fiéis
os ajude a descobrir a luz de Cristo,
oremos.

5. Por todos nós aqui reunidos neste dia,
para que a nossa sede de Deus
seja um dia plenamente saciada,
oremos.

Senhor, Deus omnipotente,
que nos ensinastes, pela boca de Jesus,
que não fazeis acepção de pessoas,
levai-nos a crescer na unidade
e a respeitar em cada ser humano a vossa imagem.
Por Cristo Senhor nosso.

R/ Amen.
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QUINTA-FEIRA
 28 de Julho

LEITURA I
2 Cor 5, 17-21 – 6, 2 

«RECONCILIAI-VOS COM DEUS»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos:
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
As coisas antigas passaram; tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,
não levando em conta as faltas dos homens
e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
A Cristo, que não conhecera o pecado,
Deus identificou-O com o pecado por causa de nós,
para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus.
Como colaboradores de Deus,
nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça.
Porque Ele diz:
«No tempo favorável, Eu te ouvi; 
no dia da salvação, vim em teu auxílio».
Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação.

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL 

Salmo 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a)

Refrão: Dai-me, Senhor, um coração puro.

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos
e os transviados hão-de voltar para Vós.

ALELUIA 
Ez 33, 11

Refrão: Aleluia. Repete-se 

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

Refrão

QUINTA-FEIRA 28 DE JULHO
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EVANGELHO 
Lc 15, 1-3.11-32

«PAI, PEQUEI!»

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo,
os publicanos e os pecadores
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo:
«Este homem acolhe os pecadores e come com eles».
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
«Certo homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao pai:
‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’.
O pai repartiu os bens pelos filhos.
Alguns dias depois, o filho mais novo,
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante
e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta.
Tendo gasto tudo,
houve uma grande fome naquela região
e ele começou a passar privações.
Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra,
que o mandou para os seus campos guardar porcos.
Bem desejava ele matar a fome
com as alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhas dava.
Então, caindo em si, disse:
‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância,
e eu aqui a morrer de fome!
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus trabalhadores’.
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Pôs-se a caminho e foi ter com o pai.
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu:
encheu-se de compaixão
e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos.
Disse-lhe o filho:
‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho’.
Mas o pai disse aos servos:
‘Trazei depressa a túnica mais bela e vesti-lha.
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei o vitelo gordo e matai-o.
Comamos e festejemos,
porque este meu filho estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’.
E começou a festa.
Ora o filho mais velho estava no campo.
Quando regressou,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo.
O servo respondeu-lhe:
‘O teu irmão voltou
e teu pai mandou matar o vitelo gordo,
porque chegou são e salvo’.
Ele ficou ressentido e não queria entrar.
Então o pai veio cá fora instar com ele.
Mas ele respondeu ao pai:
‘Há tantos anos que te sirvo,
sem nunca transgredir uma ordem tua,
e nunca me deste um cabrito 
para fazer uma festa com os meus amigos.
E agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres de má vida,
mataste-lhe o vitelo gordo’.
Disse-lhe o pai:
‘Filho, tu estás sempre comigo
e tudo o que é meu é teu.

QUINTA-FEIRA 28 DE JULHO



13

Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos,
porque o teu irmão estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi reencontrado’».

Palavra da salvação.

Oração Universal
Oremos, irmãs e irmãos,
ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
que nos chama à verdadeira liberdade,
e supliquemos confiadamente,
dizendo (ou: cantando):

R.  Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
Ou:  Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
Ou:  Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.

1. Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidos
exerçam com alegria o seu ministério de profetas,
em favor do povo santo de Deus,
oremos.

2. Para que Deus guie os governantes na sua missão,
lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia,
no respeito pela natureza e pela vida,
oremos.

3. Para que os homens empenhados em causas nobres
permaneçam fortes e humanos,
ao serviço da libertação dos outros homens,
oremos.

4. Para que os cidadãos que abandonam os seus países
encontrem comunidades que os acolham
e os ajudem a refazer as suas vidas,
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oremos.
5. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade,
nos dê a todos o gosto de servir
e aos defuntos a vida feliz no Paraíso,
oremos.

Concedei, Senhor, a todos os fiéis
a graça de se deixarem conduzir
pela luz do vosso Espírito,
para que se mantenham tolerantes e pacíficos
e sigam a Cristo com alegria, desprendimento e confiança.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

R/  Amen.

QUINTA-FEIRA 28 DE JULHO



SEXTA-FEIRA
29 de Julho

LEITURA
I Col 3, 12-17 

«HABITE EM VÓS COM ABUNDÂNCIA A PALAVRA DE CRISTO»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses

Irmãos:
Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou,
assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,
que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo.
E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros
com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos inspirados,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus,
dando graças, por Ele, a Deus Pai.

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

Refrão: A misericórdia do Senhor permanece eternamente. 

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

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

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

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

ALELUIA 
Refrão: Aleluia Repete-se

Ave, Maria, Mãe do Senhor, 
Rainha de misericórdia,
consolação do mundo e esperança dos atribulados. 
Refrão

SEXTA-FEIRA 29 DE JULHO
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EVANGELHO
Lc 1, 39-55

«A SUA MISERICÓRDIA SE ESTENDE DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

SOBRE AQUELES QUE O TEMEM»

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

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

Oração Universal
Irmãs e irmãos:
Por intercessão da Virgem cheia de graça,
que Deus Pai todo-poderoso
quis que fosse Mãe do seu Filho,
digamos (ou: cantemos):
 
R. Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
Ou: Interceda por nós a Virgem Imaculada.
Ou: Interceda por nós a Mãe do Verbo de Deus.

1. Para que a Igreja tenha um só coração e uma só alma
e persevere em oração com Maria, Mãe de Jesus,
oremos.

2. Para que as mães fomentem nos seus lares
o amor e a santidade da Família de Nazaré,
oremos.
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3. Para que Deus robusteça a esperança
dos que sofrem, como a Virgem Maria, junto à cruz,
oremos.
4. Para que todos aqueles que estão em perigo
sintam a protecção da Mãe de misericórdia,
oremos.

5. Para que todos os discípulos de Cristo
se alegrem por ter Maria como Mãe,
oremos.

6. Para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor
exultem por terem escolhido a melhor parte,
oremos.

7. Para que os nossos defuntos possam contemplar
Aquela que Deus coroou como Rainha,
oremos.

Concedei, Senhor, ao vosso povo,
por intercessão da Virgem Santa Maria,
as graças que Vos pede com humildade.
Por Cristo Senhor nosso.  

SEXTA-FEIRA 29 DE JULHO
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