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LEITURA I Sab 6, 12-16

deixa-se ver facilmente àqueles que a amam
e faz-se encontrar aos que a procuram.

Procura por toda a parte os que são dignos dela:

e vem ao seu encontro em todos os seus pensamentos.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 62 (63

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.

Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
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e em vosso louvor levantarei as mãos.

Quando no leito Vos recordo,
passo a noite a pensar em Vós.

LEITURA II          Forma longa 1 Tes 4

«Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses

a respeito dos defuntos,
para não vos contristardes como os outros,

Eis o que temos para vos dizer, 
segundo uma palavra do Senhor:

não precederemos os que tiverem morrido.

o próprio Senhor descerá do Céu,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.

para irmos ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor.
Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.

Palavra do Senhor.
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LEITURA II          Forma breve 1 Tes 4, 13-14

«Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses

a respeito dos defuntos,
para não vos contristardes como os outros,

Palavra do Senhor.

ALELUIA Mt 24, 42a.44

Refrão: Aleluia.     Repete-se

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

EVANGELHO Mt 25, 1-13

Naquele tempo,

«O reino dos Céus pode comparar-se a dez virgens,

Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes.
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não levaram azeite consigo,
enquanto as prudentes, 

Como o esposo se demorava,
começaram todas a dormitar e adormeceram.

Então, as virgens levantaram-se todas

As insensatas disseram às prudentes:
‘Dai-nos do vosso azeite,

Mas as prudentes responderam:
‘Talvez não chegue para nós e para vós.

Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo.
As que estavam preparadas 

e a porta fechou-se.

Mas ele respondeu:

Palavra da salvação.


