Português
XII Domingo do tempo comum C
Não há judeu nem grego,
não há escravo nem livre,
não há homem nem mulher;
todos vós sois um só em Cristo Jesus. (Gal 3,28)

Leitura I

Zacarias 12,10-11; 13,1

Eis o que diz o Senhor: "Sobre a casa de David e os habitantes de
Jerusalém derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar
para Mim, a quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um
filho único, chorarão como se chora o primogénito. Naquele dia,
haverá grande pranto em Jerusalém, como houve em Hadad-Rimon,
na planície de Megido. Naquele dia, jorrará uma nascente para a casa
de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e
a impureza".

Leitura II

Gálatas 3,26-29

Irmãos e irmãs: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo,
porque todos vós, que fostes baptizados em Cristo, fostes revestidos de
Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há
homem nem mulher; todos vós sois um só em Cristo Jesus. Mas, se
pertenceis a Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros
segundo a promessa.
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Evangelho

Lucas 9,18-24

Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos.
Então perguntou-lhes: "Quem dizem as multidões que Eu sou?". Eles
responderam: "Uns, dizem que és João Baptista; outros, que és Elias; e
outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou". Disse-lhes
Jesus: "E vós, quem dizeis que Eu sou?". Pedro tomou a palavra e
respondeu: "És o Messias de Deus". Ele, porém, proibiu-lhes
severamente de o dizerem fosse a quem fosse e acrescentou: "O Filho
do homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pêlos anciãos, pêlos
príncipes dos sacerdotes e pêlos escribas; tem de ser morto e
ressuscitar ao terceiro dia". Depois, dirigindo-Se a todos, disse: "Se
alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos
os dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á".
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