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O templo de Deus abriu-se no Céu e a arca da aliança foi vista no seu templo. Apareceu no Céu um sinal 
grandioso: uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na 
cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no Céu outro 
sinal: um enorme dragão cor de fogo, com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas. A 
cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da 
mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o �lho, logo que nascesse. Ela teve um �lho varão, que 
há-de reger todas as nações com ceptro de ferro. O �lho foi levado para junto de Deus e do seu trono e a 
mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que 
clamava no Céu: «Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu 
Ungido». 

Palavra do Senhor

EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS

Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e 
disse: «Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre e Te amamentou ao seu peito». Mas Jesus respondeu: 
«Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática». 

Palavra da salvação. 

SALMO RESPONSORIAL

Refrão:  Escuta e inclina-te diante do Senhor. 

Ouve, �lha, vê e presta atenção, 
esquece o teu povo e a casa de teu pai. 
De tua beleza se enamora o Rei, 
Ele é o teu Senhor, presta-Lhe homenagem. 

A �lha do Rei avança cheia de esplendor: 
de brocados de ouro são os seus vestidos. 
Com um manto multicor é apresentada ao Rei, 
seguem-na as donzelas, suas companheiras. 

Cheias de entusiasmo e alegria, 
entram no palácio do Rei. 
Em lugar de teus pais, terás muitos �lhos; 
estabelecê-los-ás príncipes sobre toda a terra. 


