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VIII Domingo do tempo comum B

FFFFaaaarrrreeeeiiii    ddddeeee    ttttiiii    mmmmiiiinnnnhhhhaaaa    eeeessssppppoooossssaaaa    ppppaaaarrrraaaa    sssseeeemmmmpppprrrreeee....    ((((OOOOssss    2222,,,,22221111aaaa))))

Leitura I Oseias 2,16b.17b.21-22

Eis o que diz o Senhor: "Hei-de conduzir Israel ao deserto e falar-lhe ao
coração. Ali corresponderá como nos dias da sua juventude, quando
saiu da terra do Egipto. Farei de ti minha esposa para sempre,
desposar-te-ei segundo a justiça e o direito, com amor e misericórdia.
Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor".

Leitura II 2 Coríntios 3,1b-6

Irmãos e irmãs: Porventura necessitamos nós, como certas pessoas, de
cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? A nossa carta
sois vós mesmos, carta escrita em nossos corações, conhecida e lida
por todos os homens. É manifesto que vós sois uma carta de Cristo,
confiada ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito
de Deus vivo; não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que
são os vossos corações. É por Cristo que temos esta certeza diante de
Deus. Não é que por nós próprios possamos atribuir-nos seja o que for,
como se viesse de nós. Essa capacidade vem de Deus. Foi Ele que nos
tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do espírito; porque a letra mata, mas o espírito dá vida.
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Evangelho Marcos 2,18-22

Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam o
jejum. Vieram perguntar a Jesus: "Por que motivo jejuam os discípulos
de João e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam?". Respondeu-
lhes Jesus: "Podem os companheiros do noivo jejuar, enquanto o noivo
está com eles? Enquanto têm o noivo consigo, não podem jejuar. Dias
virão em que o noivo lhes será tirado; e então, nesses dias jejuarão.
Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o
remendo novo arranca parte do velho e o rasgão fica maior. E
ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por
romper os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Para vinho novo,
odres novos".


