SUGESTÕES DE LEITURAS

Gn 1,26-28.31a
Deus os criou homem e mulher.
Leitura do Livro de Gênesis
Deus disse:
“Façamos o homem à nossa imagem
e segundo a nossa semelhança,
para que domine sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu,
sobre os animais de toda a terra,
e sobre todos os répteis que rastejam sobre a
terra”.
E Deus criou o homem à sua imagem,
à imagem de Deus ele o criou:
homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse:
“Sede fecundos e multiplicai-vos,
enchei a terra e submetei-a!
Dominai sobre os peixes do mar,
sobre todos os pássaros do céu
e sobre todos os animais
que se movem sobre a terra”.
E Deus viu tudo quanto havia feito,
e eis que tudo era muito bom.
Palavra do Senhor.
__________________________________
Gn 2,18-24
E eles serão uma só carne.
Leitura do Livro do Gênesis
O Senhor Deus disse:
“Não é bom que o homem esteja só.
Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele”.
Então o Senhor Deus formou da terra
todos os animais selvagens
e todas as aves do céu,
trouxe-os a Adão para ver como os
chamaria;
todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe
desse.
E Adão deu nome a todos os animais
domésticos,
a todas as aves do céu e a todos os animais
selvagens,
mas Adão não encontrou
uma auxiliar semelhante a ele.
Então o Senhor Deus fez cair

um sono profundo sobre Adão.
Quando este adormeceu,
tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar
com carne.
Depois, da costela tirada de Adão,
o Senhor Deus formou a mulher
e conduziu-a a Adão.
E Adão exclamou:
“Desta vez, sim, é osso dos meus ossos
e carne da minha carne!
Ela será chamada ‘mulher’
porque foi tirada do homem”.
Por isso, o homem deixará
seu pai e sua mãe
e se unirá à sua mulher,
e eles serão uma só carne.
Palavra do Senhor.
__________________________________
Gn 24,48-51.58-67
Isaac tanto amou Rebeca
que foi consolado pela morte da mãe.
Leitura do Livro de Gênesis
Naqueles dias:
O servo de Abraão disse a Labão:
“Eu bendisse o Senhor, Deus do meu senhor
Abraão,
que me tinha guiado pelo caminho certo,
a fim de escolher a filha do seu irmão
para esposa do seu filho.
Por isso, dizei-me se estais dispostos
a demonstrar amizade e fidelidade ao meu
senhor,
a fim de que eu possa orientar-me”.
Labão e Batuel responderam:
“Do Senhor vêm estas palavras,
e nós não podemos dizer-te outra coisa
fora da sua vontade.
Aí tens Rebeca diante de ti:
Toma-a, parte,
e que ela seja esposa do filho do teu senhor,
conforme o Senhor disse”.
Chamaram, então, Rebeca e lhe
perguntaram:
“Queres ir com este homem?”
Ela respondeu: “Quero”.
Deixaram, pois, partir sua irmã Rebeca,
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juntamente com sua ama de leite,
o servo de Abraão e seus homens.
Fizeram votos pela prosperidade de sua irmã
e disseram:
“Tu, irmã nossa,
cresce em milhares de milhares,
e os teus descendentes
conquistem as cidades inimigas”.
Rebeca e suas servas levantaram-se,
montaram nos camelos e seguiram o
homem.
E assim, o servo tomou Rebeca e partiu.
Isaac tinha voltado da região do poço de
Laai-Rói
e morava na terra do Negueb.
Ao cair da tarde,
Isaac saiu para o campo a passear.
Levantando os olhos, viu camelos que
chegavam.
Rebeca também, erguendo os olhos, viu
Isaac.
Desceu do camelo
e perguntou ao servo:
“Quem é aquele homem que vem pelo
campo, ao nosso encontro?
O servo respondeu: “É o meu senhor”.
Ela puxou o véu e cobriu o rosto.
Então o servo contou a Isaac tudo o que
tinha feito.
Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua
mãe,
e recebeu-a por esposa.
Isaac amou-a,
consolando-se, assim, da morte da mãe.
Palavra do Senhor.
___________________________________
Tb 7,6-14
Que o Senhor do céu vos faça felizes, meu
filho,
e vos conceda misericórdia e paz.
Leitura do Livro de Tobias
Naqueles dias:
Raguel levantou-se e beijou Tobias,
chorando.
E disse: “Abençoado sejas, meu filho,

filho de tão nobre e excelente pai!
Que desgraça, ter ficado cego um homem
tão justo
e tão pródigo em esmolas! ”
E lançou-se, chorando, ao pescoço de
Tobias,
filho de seu irmão.
Igualmente Edna, sua mulher, pranteou
Tobias.
E Sara, filha deles, também chorou.
Raguel matou depois um cordeiro do
rebanho
e ofereceu-lhes cordial hospedagem.
Depois de tomarem banho e se terem
purificado,
puseram-se à mesa.
Tobias disse então a Rafael:
“Azarias, meu irmão,
dize a Raguel que me dê Sara,
minha irmã, como esposa”.
Raguel ouviu aquelas palavras e disse ao
jovem:
“Come, bebe e passa tranquilamente esta
noite.
Não há ninguém com direito
de receber Sara, minha filha, como esposa,
senão tu, meu irmão.
Do mesmo modo, também eu não tenho
direito
de dá-la a ninguém, senão a ti,
porque és o meu parente mais próximo.
Vou, no entanto, dizer-te toda a verdade,
meu filho.
Dei-a a sete homens dentre nossos irmãos,
e todos morreram na noite em que ia
aproximar-se dela.
Agora, filho, come e bebe,
e o Senhor providenciará por vós”
Tobias respondeu: “Não comerei nem
beberei,
antes que decidas a minha situação”.
Raguel respondeu: “Está bem.
É a ti que ela é dada,
de acordo com a prescrição do Livro de
Moisés.
Assim, se o céu decreta que ela te seja dada,
leva contigo tua irmã.
Desde agora, tu és seu irmão e ela tua irmã.
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Desde hoje, ela te é entregue para sempre.
Que o Senhor do céu vos faça felizes esta
noite, meu filho,
e vos conceda misericórdia e paz!”
Raguel chamou Sara, sua filha, e ela se
aproximou.
Ele tomou-a pela mão e entregou-a a Tobias,
dizendo:
“Recebe-a de acordo com a lei
e de acordo com o preceito no Livro de
Moisés,
pelo qual ela te deve ser dada como esposa.
Toma-a e leva-a, feliz, à casa de teu pai.
Que o Deus do céu vos conduza em paz”.
Chamou a mãe da moça
e disse-lhe que trouxesse uma folha de
papiro
para escrever o contrato de casamento,
declarando que a entregava a Tobias como
esposa,
segundo a sentença da Lei de Moisés.
E a mãe dela trouxe a folha de papiro
e ele escreveu e assinou.
Depois disso, começaram a comer e a beber.
Palavra do Senhor.
__________________________________
Tb 8,4b-8
Que cheguemos, juntos, a uma idade
avançada.
Leitura do Livro de Tobias
Na noite de núpcias, disse Tobias a Sara:
“Levanta-te, irmã!
Oremos e imploremos a nosso Senhor
que nos conceda misericórdia e salvação”.
Ela levantou-se, e ambos se puseram a orar e
a suplicar
que lhes fosse concedida a salvação.
Ele começou dizendo:
“Tu és bendito, ó Deus de nossos pais,
e bendito é o teu nome,
por todos os séculos e gerações!
Que os céus e todas as tuas criaturas
te bendigam por todos os séculos!
Foste tu quem criou Adão,
e para ele criaste Eva, sua mulher,

para que lhe servisse de ajuda e apoio.
De ambos teve início a geração dos homens.
Tu mesmo disseste:
‘Não é bom que o homem esteja só.
Vamos fazer-lhe uma auxiliar semelhante a
ele’.
Agora, Senhor não é por desejo impuro
que eu recebo, como esposa, esta minha
irmã,
mas faço-o de coração sincero.
Sê misericordioso comigo e com ela
e concede-nos que cheguemos, juntos,
a uma idade avançada”
Disseram, depois, a uma só voz: “Amém!
Amém!”
Palavra do Senhor.
___________________________________
Pr 31,10-13.19-20.30-31
A mulher que teme ao Senhor, essa sim,
merece louvor.
Leitura do Livro dos Provérbios
Uma mulher forte, quem a encontrará?
Ela vale muito mais do que as jóias.
Seu marido confia nela plenamente,
e não terá falta de recursos.
Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto,
todos os dias de sua vida.
Procura lã e linho,
e com habilidade trabalham as suas mãos.
Estende a mão para a roca
e seus dedos seguram o fuso.
Abre suas mãos ao necessitado
e estende sua mão ao pobre.
O encanto é enganador e a beleza é
passageira;
a mulher que teme ao Senhor, essa sim,
merece louvor.
Proclamem o êxito de suas mãos,
e na praça louvem-na as suas obras!
Palavra do Senhor.
___________________________________
Ct 2,8-10.14.16a;8,6-7a:
O amor é forte como a morte.
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Leitura do Livro do Cântico dos Cânticos
É a voz do meu amado!
Eis que ele vem
saltando pelos montes,
pulando sobre as colinas.
O meu amado parece uma gazela,
ou um cervo ainda novo.
Eis que ele está de pé atrás de nossa parede,
espiando pelas janelas,
observando através das grades.
O meu amado me fala dizendo:
“Levanta-te, minha amada,
minha rola, formosa minha, e vem!
Minha rola, que moras nas fendas da rocha,
no esconderijo escarpado,
mostra-me teu rosto,
deixa-me ouvir tua voz!
Pois a tua voz é tão doce,
e gracioso o teu semblante”.
O meu amado é todo meu e eu sou dele.
Ele me disse:
“Grava-me como um selo em teu coração,
como um selo em teu braço”
Porque o amor é forte como a morte
e a paixão é cruel como a morada dos
mortos;
suas faíscas são de fogo,
uma labareda divina.
Águas torrenciais jamais apagarão o amor,
nem rios poderão afogá-lo.
Palavra do Senhor.
___________________________________
Eclo 26,1-4.16-21
Como o sol que se levanta nas alturas,
assim o encanto da boa esposa na casa
bem ordenada.
Leitura do Livro do Eclesiástico
Feliz o marido que tem uma boa esposa:
o número de seus dias será duplicado.
A mulher virtuosa é a alegria do marido,
que passará em paz os anos de sua vida.
Uma boa esposa é uma herança excelente,
reservada aos que temem o Senhor.
Rico ou pobre, seu marido tem alegria no

coração,
e em qualquer circunstância mostra um rosto
prazenteiro.
A graça da mulher é a delícia do marido
e seu senso prático lhe revigora os ossos.
Mulher amiga do silêncio é dom do Senhor
e nada é comparável à alma bem educada.
Mulher pudica é graça primorosa,
e não há medida que determine o valor da
alma casta.
Como o sol que se levanta nas alturas do
Senhor,
assim o encanto da boa esposa, na casa
ordenada.
Palavra do Senhor.
___________________________________
Jr 31,31-32a.33-34a
Concluirei com a casa de Israel e a casa
de Judá
uma nova aliança.
Leitura do Livro de Jeremias
Eis que virão dias, diz o Senhor,
em que concluirei com a casa de Israel
e a casa de Judá uma nova aliança;
não como a aliança que fiz com seus pais,
quando os tomei pela mão
para retirá-los da terra de Egito.
Esta será a aliança
que concluirei com a casa de Israel,
depois desses dias, diz o Senhor:
imprimirei minha lei em suas entranhas,
e hei de inscrevê-la em seu coração;
serei seu Deus e eles serão meu povo.
Não será mais necessário
ensinar seu próximo ou seu irmão,
dizendo: ‘Conhece o Senhor!’;
todos me conhecerão, do menor ao maior
deles, diz o Senhor.
Palavra do Senhor.
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