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LEITURA I Prov 31

Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa?
O seu valor é maior que o das pérolas.

em todos dias da sua vida.

a mulher que teme o Senhor é que será louvada.
Dai-lhe o fruto das suas mãos,

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 127, 1-2.3.4-5 

 (R. cf. 1a)

Refrão: Ditoso o que segue o caminho do Senhor.

Feliz de ti que temes o Senhor
e andas nos seus caminhos.
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Tua esposa será como videira fecunda,

ao redor da tua mesa.

todos os dias da tua vida.

LEITURA II 1 Tes 5, 1-6

«Para que o dia do Senhor não vos surpreenda como um ladrão»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses

Irmãos:

que o dia do Senhor vem como um ladrão nocturno.
E quando disserem: «Paz e segurança»,

como as dores da mulher que está para ser mãe,
e não poderão escapar.
Mas vós, irmãos, não andais nas trevas,
de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão,

nós não somos da noite nem das trevas.
Por isso, não durmamos como os outros,

Palavra do Senhor.

ALELUIA Jo 15

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós, 
 diz o Senhor.

 Refrão
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EVANGELHO          Forma longa Mt 25, 14-30

vem tomar parte na alegria do teu senhor»

Naquele tempo,

«Um homem, ao partir de viagem,

A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um,

Do mesmo modo, 

foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos

e apresentou outros cinco, dizendo:

que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste.
Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra.
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O senhor respondeu-lhe: ‘Servo mau e preguiçoso,

Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez.
Porque, a todo aquele que tem, 

mas, àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado.

Palavra da salvação.

EVANGELHO          Forma breve Mt 25

vem tomar parte na alegria do teu senhor»

Naquele tempo,

«Um homem, ao partir de viagem,

A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um,

e depois partiu.
Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos

e apresentou outros cinco, dizendo:
‘Senhor, entregaste-me cinco talentos:

Respondeu-lhe o senhor:

Palavra da salvação.


