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                “Não tenhas medo de receber Maria” (Mt 1,20)   
 
QUINTA-FEIRA 15 de julho 2021 

CELEBRAÇÃO EUCARISTICA                                                                     
MISSA VOTIVA DO ESPÍRITO SANTO esquema C  

 
 

ORAÇÃO DO DIA 
Deus do universo, que santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações,  
derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se 
renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação 
do Evangelho. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo. 

 
LITURGIA DA PALAVRA 

PRIMEIRA LEITURA  
Leitura do Livro do Êxodo (Ex 3,13-20)  
Naqueles dias, Moisés ouviu do meio da sarça a voz do Senhor e disse-Lhe: 
«Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: ‘O Deus dos vossos pais enviou-me a 
vós’. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei-de responder-lhes?». 
Disse Deus a Moisés: «Eu sou ‘Aquele que sou’». E prosseguiu: «Assim falarás aos 
filhos de Israel: ‘O que Se chama “Eu sou” enviou-me a vós’». Deus disse ainda a 
Moisés: «Assim falarás aos filhos de Israel: ‘O Senhor, Deus de vossos pais, Deus 
de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, enviou-me a vós. 
Este é o meu nome para sempre, assim Me invocareis de geração em geração’. 
Vai reunir os anciãos de Israel e diz-lhes: ‘O Senhor, o Deus dos vossos pais, Deus 
de Abraão, de Isaac e de Jacob, apareceu-me e disse-me: “Eu vi claramente como 
vos tratam no Egipto e decidi libertar-vos da opressão do Egipto e levar-vos para a 
região dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos hevitas e dos 
jebuseus, para uma terra onde corre leite e mel”. 
Eles escutarão o teu apelo e tu irás com os anciãos de Israel à presença do rei do 
Egipto e dir-lhe-ás: “O Senhor, Deus dos hebreus, apareceu-nos. Permite que 
façamos uma viagem de três dias através do deserto, para irmos oferecer um 
sacrifício ao Senhor nosso Deus”. Eu sei que o rei do Egipto não vos deixará partir 
senão à força. Mas Eu estenderei a minha mão e ferirei o Egipto com toda a 
espécie de prodígios que nele hei-de realizar. Depois deixar-vos-á partir». 
 
                                                                                                       Palavra do Senhor. 

Graças a Deus! 



SALMO RESPONSORIAL (Salmo 104) 
  
R. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. 
 
Dai graças ao Senhor, aclamai o seu nome, 
anunciai entre os povos as suas obras. 
Recordai as maravilhas que Ele operou 
e os seus prodígios e os oráculos da sua boca. R. 
 
Ele recorda para sempre a sua aliança, 
a palavra que empenhou para mil gerações, 
o pacto que estabeleceu com Abraão, 
o juramento que fez a Isaac. R. 
  
Deus multiplicou o seu povo 
e tornou-o mais forte que seus inimigos. 
Mudou-lhes o coração e odiaram o seu povo 
e trataram com perfídia os seus servos. R. 
 
Enviou então Moisés, seu servo, 
e Aarão, seu escolhido, 
que realizaram prodígios no meio deles 
e milagres na terra de Cam. R. 
 
 
Aleluia, aleluia. (Mt 11,28) 
Vinde a Mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, 
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 
Aleluia. 
 

EVANGELHO  
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus  
(Mt 11,28-30) 
Naquele tempo, Jesus exclamou: «Vinde a Mim, todos os que andais cansados e 
oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de Mim,  
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas 
almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve». 
                                                                                                
                                                                                               Palavra da Salvação. 

                                                                                         Glória a vós, Senhor 
 

 
 
 



ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
Com o fogo do Espírito Santo, que inflamou os corações dos discípulos do vosso 
Filho, santificai, Senhor, os dons que trazemos à vossa presença. Por Cristo, Nosso 
Senhor. 
 
 
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
Este sacramento que recebemos, Senhor, nos comunique o fervor do Espírito 
Santo, que admiravelmente derramastes sobre os Apóstolos. Por Cristo, Nosso 
Senhor. 



SEXTA-FEIRA 16 de julho 2021 
 CELEBRAÇÃO EUCARISTICA                                                                              

MISSA NOSSA SENHORA DO CARMO 

 

ORAÇÃO DO DIA 
Venha em nossa ajuda, Senhor, a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem 
Maria, Mãe e Rainha do Carmelo, para que, protegidos pelo seu auxílio, 
cheguemos ao verdadeiro monte da salvação, Jesus Cristo Nosso Senhor. 
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  
 
Leitura do Livro do Êxodo (Ex 11,10-12,14) 
Naqueles dias, Moisés e Aarão realizaram muitos prodígios diante do faraó. Mas o 
Senhor permitiu que se endurecesse o coração do faraó e ele não deixou partir do 
seu país os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés e a Aarão na terra do 
Egipto: «Este mês será para vós o princípio dos meses; fareis dele o primeiro mês 
do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: ‘No dia dez deste mês, 
procure cada qual um cordeiro por família, uma rês por cada casa. Se a família for 
pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, 
segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. 
Tomareis um animal sem defeito, macho e de um ano de idade. Podeis escolher um 
cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia catorze desse mês. Então, 
toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão 
depois o seu sangue, que será espalhado nos dois umbrais e na padieira da porta 
das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite; comê-la-ão 
assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis nada cru nem 
cozido em água, mas tudo assado no fogo, com a cabeça, as pernas e as vísceras. 
Não deixareis nada para a manhã seguinte; mas se alguma coisa sobrar para o dia 
seguinte, queimá-la-eis no fogo. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, 
sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa: é a Páscoa do 
Senhor. Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egipto e hei-de ferir de morte, 
na terra do Egipto, todos os primogénitos, desde os homens até aos animais. Assim 
exercerei a minha justiça contra os deuses do Egipto, Eu, o Senhor. O sangue será 
para vós um sinal, nas casas em que estiverdes: ao ver o sangue, passarei adiante 
e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando Eu ferir a terra do Egipto. 
Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa 
em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição 
perpétua». 
 

Palavra do Senhor. 
Graças a Deus! 



SALMO RESPONSORIAL  (Salmo 115) 
 
R. Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 
 
Como agradecerei ao Senhor 
tudo quanto Ele me deu? 
Elevarei o cálice da salvação, 
invocando o nome do Senhor. R. 
 
É preciosa aos olhos do Senhor 
a morte dos seus fiéis. 
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva: 
quebrastes as minhas cadeias. R. 
 
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, 
invocando, Senhor, o vosso nome. 
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, 
na presença de todo o povo. R. 
 
 
Aleluia, aleluia. (Jo 10,27) 
As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor; 
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 
Aleluia. 
 

 

EVANGELHO  

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt 12,1-8) 
Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado e os 
discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus 
viram e disseram a Jesus: «Vê como os teus discípulos estão a fazer 
o que não é permitido ao sábado». Jesus respondeu-lhes: «Não lestes o que fez 
David, quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na casa de Deus 
e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer, nem a ele nem aos 
seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. 
Também não lestes na Lei que, ao sábado, no templo, os sacerdotes violam o 
repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui alguém que é 
maior que o templo. Se soubésseis o que significa: ‘Eu quero misericórdia e não 
sacrifício’, não condenaríeis os que não têm culpa. Porque o Filho do homem é 
Senhor do sábado».                                                                                                     
 
                                                                                                   Palavra da Salvação. 
                                                                                                    Glória a vós, Senhor. 
 
 
 



ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
Nós Vos oferecemos, Senhor, estes dons na solene comemoração da bem-
aventurada Virgem Maria, para que, imitando o seu amor ao vosso serviço, 
nos unamos mais intimamente à obra da redenção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
 
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
Renovados pelo sacramento do vosso Corpo e Sangue, nós Vos pedimos, Senhor, 
que o dom inefável da vossa graça nos fortaleça, e, entregues aos cuidados da 
bem-aventurada Virgem Maria, nos faça fiéis imitadores das suas virtudes. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 
 



SABADO 17 de julho 2021 
 

CELEBRAÇÃO EUCARISTICA                                                                          
MISSA VOTIVA DE SÃO JOSÉ 
(Leituras do tema Festa da Vida) 

 
ORAÇÃO DO DIA 
Senhor nosso Deus, que, na vossa admirável providência, escolhestes São José  
para esposo de Maria Santíssima, Mãe do vosso Filho, concedei-nos que, 
venerando-o como protector na terra, o tenhamos como intercessor no Céu.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 
 
 

LITURGIA DA PALAVRA 

PRIMEIRA LEITURA  
 
Leitura do Segundo Livro de Samuel (2Sm 7,4-5a.12-14a.16) 
Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Nató nestes termos: 
"Vai dizer ao meu servo Davi: `Assim fala o Senhor: Quando chegar o fim dos teus 
dias e repousares com teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um filho teu, 
e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, 
e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para 
mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, 
e teu trono será firme para sempre'". 
 
                                                                                                       Palavra do Senhor. 

Graças a Deus! 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 88) 
 
R. A sua descendência permanecerá eternamente. 
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor 
e para sempre proclamarei a sua fidelidade. 
Vós dissestes:  
«A bondade está estabelecida para sempre», 
no céu permanece firme a vossa fidelidade. R. 
 
Concluí uma aliança com o meu eleito, 
fiz um juramento a David meu servo: 
Conservarei a tua descendência para sempre, 
estabelecerei o teu trono por todas as gerações. R. 
 



Ele Me invocará: «Vós sois meu Pai, 
meu Deus, meu Salvador». 
Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor, 
a minha aliança com ele será irrevogável. R. 
 
 
 
SEGUNDA LEITURA 
 
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos (Rm 4,13.16-18.22)  
Irmãos: Não foi por meio da Lei, mas pela justiça da fé, que se fez a Abraão ou à 
sua descendência a promessa de que receberia o mundo como herança. Portanto a 
herança vem pela fé, para que seja dom gratuito de Deus e a promessa seja válida 
para toda a descendência, não só para a descendência segundo a Lei, mas 
também para a descendência segundo a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós, 
como está escrito: «Fiz de ti o pai de muitos povos». Ele é o nosso pai diante 
d’Aquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência 
o que não existe. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou, tornando-
se pai de muitos povos, como lhe tinha sido dito: «Assim será a tua descendência». 
Por este motivo é que isto «lhe foi atribuído como justiça». 
                                                                            
                                                                                                       Palavra do Senhor. 

Graças a Deus! 
 
Aleluia, aleluia. (Salmo 83,5) 
Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor: 
eles Vos louvarão pelos tempos sem fim.  
Aleluia. 
 
EVANGELHO                                                                                                               

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt 
1,16.18-21.24a)                                                                                                                          
Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. 
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de José, 
antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito 
Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu 
repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho 
o Anjo do Senhor, que lhe disse: 
«José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se 
gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de 
Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados». Quando despertou do sono, 
José fez como lhe ordenara o Anjo do Senhor. 
 
                                                                                                   Palavra da Salvação. 
                                                                                                     Glória a vós, Senhor. 



ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
Senhor, Pai santo, ao oferecer-Vos este sacrifício de louvor, humildemente Vos 
pedimos que na celebração dos santos mistérios sejamos ajudados pela 
intercessão de São José, que escolhestes para proteger na terra, como pai,  
o vosso Filho Unigénito. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
 
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
Senhor, que nos fortalecestes com o pão da vida, fazei que vivamos em santidade 
e justiça, auxiliados pelo exemplo e intercessão de São José, o homem justo e 
obediente, que, na plenitude dos tempos, colaborou admiravelmente no grande 
mistério da redenção. Por Cristo, Nosso Senhor. 
 
 
 
 
 
 
 



DOMINGO 18 de julho 2021 
    CELEBRAÇÃO EUCARISTICA                                                                           

XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM – Ano B 
 

 
 
ORAÇÃO DO DIA 
Ó Pai, que na palavra e no pão da vida ofereceis à Vossa Igreja a presença 
confortadora do Senhor ressuscitado, concedei-nos reconhecê-lo como o 
verdadeiro Rei e Pastor, que revela aos homens a Vossa  compaixão e traz o dom 
da reconciliação e da paz . Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
                                              LITURGIA DA PALAVRA                                                                               

 
PRIMEIRA LEITURA  
 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias (Jer 23,1-6)                                     

Diz o Senhor: «Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu 
rebanho!». Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que 
apascentam o meu povo: «Dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes, 
sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-Me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas 
das vossas más acções – oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das 
minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas 
pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as 
apascentem, e não mais terão medo nem sobressalto; nem se perderá nenhuma 
delas – oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David 
um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria; há-de exercer 
no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em 
segurança. Este será o seu nome: ‘O Senhor é a nossa justiça’».     
                                                                                                                                             
 
                                                                                                       Palavra do Senhor. 

Graças a Deus! 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  (Sal 22) 
 
R. O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 
 
O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e recorforta a minha alma. R. 
 



Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 
o vosso cajado e o vosso báculo  
me enchem de confiança. R. 
 
Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça, 
e o meu cálice transborda. R. 
 
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre. R. 
 
 
SEGUNDA LEITURA                                                                                                                            

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios (Ef 2,13-18) 
Irmãos: Foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximastes 
d’Ele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é, de facto, a nossa paz. Foi Ele que fez 
de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, 
anulando, pela imolação do seu corpo, a Lei de Moisés com as suas prescrições e 
decretos. E assim, de uns e outros,  Ele fez em Si próprio um só homem novo, 
estabelecendo a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num 
só corpo, levando em Si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa 
nova da paz, paz para vós, que estáveis longe, e paz para aqueles que estavam 
perto. Por Ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai, num só Espírito. 

 
 

Palavra do Senhor. 
Graças a Deus! 

 
 
 
Aleluia, aleluia. (Jo 10,27) 
As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor; 
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 
Aleluia. 
 

 

 

 



EVANGELHO                                                                                                               

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 
(Mc 6,30-34)         
 
Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-Lhe tudo o 
que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: «Vinde comigo para um lugar 
isolado e descansai um pouco». De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a 
partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram, então, de barco para um 
lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para 
onde iam; e, de todas as cidades, acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá 
primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-
Se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a 
ensinar-lhes muitas coisas. 
 
                                                                                                   Palavra da Salvação. 
                                                                                                    Glória a vós, Senhor. 
 
 
 
ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os 
sacrifícios da Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, o nosso sacrifício, para que 
os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de 
todos. Por Cristo, nosso Senhor.  
 
 
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos 
passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo, nosso 
Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. 


