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LEITURA  I Is 25, 6-10a

e enxugará as lágrimas de todas as faces»

Leitura do Livro de Isaías

o Senhor do Universo há-de preparar para todos os povos

destruirá a morte para sempre.
O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces
e fará desaparecer da terra inteira

Porque o Senhor falou.
Dir-se-á naquele dia:

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23

Refrão:

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.
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Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome.

não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:

Para mim preparais a mesa,

todos os dias da minha vida,

para todo o sempre.

LEITURA II Filip 4

«Tudo posso n’Aquele que me conforta»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses

Irmãos:

tenho aprendido a ter fartura e a passar fome,
a viver desafogadamente e a padecer necessidade.

a todas as vossas necessidades,

Glória a Deus, nosso Pai, pelos séculos dos séculos. Amen.

Palavra do Senhor.

ALELUIA cf. Ef 1

Refrão:     Aleluia.     Repete-se

 ilumine os olhos do nosso coração,
   R.
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EVANGELHO          Forma longa Mt 22, 1-14

Naquele tempo,

aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo

«O reino dos Céus pode comparar-se a um rei

mas eles não quiseram vir.
Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes:
‘Dizei aos convidados:

Mas eles, sem fazerem caso,

os outros apoderaram-se dos servos, 
trataram-nos mal e mataram-nos.

Disse então aos servos:

Ide às encruzilhadas dos caminhos

Então os servos, saindo pelos caminhos,

O rei, quando entrou para ver os convidados,

e disse-lhe:

O rei disse então aos servos:
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Na verdade, muitos são os chamados, 
mas poucos os escolhidos».

Palavra da salvação.

EVANGELHO          Forma breve Mt 22, 1-10

Naquele tempo,

aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo

«O reino dos Céus pode comparar-se a um rei

mas eles não quiseram vir.
Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes:
‘Dizei aos convidados:

Mas eles, sem fazerem caso,

os outros apoderaram-se dos servos,
trataram-nos mal e mataram-nos.

Disse então aos servos:

Ide às encruzilhadas dos caminhos

Então os servos, saindo pelos caminhos,

Palavra da salvação.


