
DOMINGO XXX

DOMINGO XXX

LEITURA   I Ex 22,  20-26

Leitura do Livro do Êxodo

Eis o que diz o Senhor:

porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egipto.

Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo,

não procederás com ele como um usurário,

terás de lha devolver até ao pôr do sol,

Com que dormiria ele?
Se ele Me invocar, escutá-lo-ei, 
porque sou misericordioso».

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 17 (18

 (R. 2)

Refrão:  Eu Vos amo, Senhor: sois a minha força.

Eu Vos amo, Senhor, minha força,

meu protector, minha defesa e meu salvador.

e clamei pelo meu Deus.
Do seu templo Ele ouviu a minha voz,
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.

O Senhor dá ao Rei grandes vitórias

LEITURA II 1 Tes 1, 5c-10

para servir a Deus e esperar o seu Filho»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses

Irmãos:

Tornastes-vos imitadores nossos e do Senhor,

e assim vos tornastes exemplo
para todos os crentes da Macedónia e da Acaia.
Porque, partindo de vós, a palavra de Deus ressoou
não só na Macedónia e na Acaia,
mas em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus,
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De facto, são eles próprios que relatam

e como dos ídolos vos convertestes a Deus,
para servir ao Deus vivo e verdadeiro
e esperar dos Céus o seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos:

Palavra do Senhor.

ALELUIA Jo 14, 23

Refrão:     Aleluia.     Repete-se

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, 

meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada.      R.

EVANGELHO Mt 22, 34-40

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

Naquele tempo,

reuniram-se em grupo,

«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?».

«‘Amarás o Senhor, teu Deus,
com todo o teu coração, com toda a tua alma

Este é o maior e o primeiro mandamento.
O segundo, porém, é semelhante a este:

Nestes dois mandamentos se resumem 
toda a Lei e os Profetas».

Palavra da salvação.


