Dia 26 de junho

São Josemaria Escrivá de Balaguer, Presbítero
PRIMEIRA LEITURA
O Senhor Deus tomou o homem
e colocou-o no jardim do Éden.

Leitura do Livro do Gênesis

2, 4b-9.15

No tempo em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum
arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva tinha brotado, porque o
Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar
o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o
Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da
vida e o homem tornou-se um ser vivente.
Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o
homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de
árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no
meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal.
O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden, para o
cultivar e guardar.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Sl 2, 7-12 (R: Sl 117, 1)

R. Louvai ao Senhor todas as nações.
7 O decreto do Senhor promulgarei,
foi assim que me falou o Senhor Deus:
Tu és meu filho, e eu hoje te gerei!

R.

8 Podes pedir-me, e em resposta eu te darei
por tua herança os povos todos e as nações,
e há de ser a terra inteira o teu domínio.
9 Com cetro férreo haverás de dominá-los,
e quebrá-los como um vaso de argila!

R.

10 E agora, poderosos, entendei;
soberanos, aprendei esta lição:
11 Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória
e prestai-lhe homenagem com respeito.

R.

12 Prestai-lhe homenagem com tremor,
para que não se irrite e não pereçais
quando, em breve, se acender sua cólera.
Felizes, entretanto, todos os que nele confiam.

R.

SEGUNDA LEITURA
O próprio Espírito se une ao nosso espírito
para atestar que somos filhos de Deus.

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos

8, 14-17

Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes
no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos no qual todos nós
clamamos: Abá – ó Pai!
O próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de
Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros – herdeiros de Deus e coherdeiros de Cristo –; se realmente sofremos com ele, é para sermos também
glorificados com ele.
Palavra do Senhor.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Mc 1, 17

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia
V. Jesus lhes disse: “Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens”.

EVANGELHO
Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes.

X Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
5, 1-11
Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a multidão
apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas
paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as
redes.
Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco
da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões.
Quando acabou de falar, disse a Simão: “Avança para águas mais profundas,
e lançai vossas redes para a pesca”.
Simão respondeu: “Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos.
Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes”.
Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se
rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem
ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem.
Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: “Senhor,
afasta-te de mim, porque sou um pecador”. É que o espanto se apoderara de Simão
e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago
e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados.
Jesus, porém, disse a Simão: “Não tenhas medo! De hoje em diante tu serás
pescador de homens”.
Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus.
Palavra da Salvação.

