
Missa dos Esponsais
de Maria Santíssima com São José

23 de janeiro

Formulário do Missal da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus
Cristo (Estigmatinos), aprovado pela Congregação do Culto Divino a 30 de janeiro de
1991. Tradução das leituras, quando disponíveis, substituídas pelas do Lecionário

Antífona Da Entrada
Salve Maria, Mãe de Deus,
unida em vínculo matrimonial com São José,
guarda fiel de sua virginal maternidade.

Coleta
Pai santo que unistes em virginal matrimônio
a gloriosa mãe do vosso Filho
com o homem justo José
para que fossem fiéis colaboradores do mistério do Verbo encarnado,
concedei-nos, unidos a vós pelo vínculo batismal,
vivermos mais intensamente a nossa união com Cristo
e caminharmos alegremente na estrada do amor.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Primeira Leitura

Leitura do livro do profeta Isaías 44,1-5

Agora escuta, Jacó meu servo, Israel a quem escolhi.
Eis o que diz o Senhor que te criou,
que te formou desde o seio materno e te socorreu:
Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel a quem escolhi!
Porque derramarei água sobre o solo sequioso,
fá-la-ei correr sobre a terra árida,
derramarei meu espírito sobre tua posteridade,
e minha bênção sobre teus rebentos.
Crescerão como a vegetação irrigada,
como os álamos à beira dos arroios.
Um dirá: "Eu sou do Senhor",
outro reclamará para si o nome de Jacó,
um terceiro escreverá na sua mão: "Ao Senhor",
e receberá o cognome de Israel.
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 44, 2-3.11-12.14-15

R. Deus, para sempre, vos deu sua bênção.

=2Transborda um poema do meu coração; †
vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção; *



minha língua é qual pena de um ágil escriba.
=3Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens! †
Vossos lábios espalham a graça, o encanto, *
porque Deus, para sempre, vos deu sua bênção.

–11 Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: *
“Esquecei vosso povo e a casa paterna!
–12 Que o Rei se encante com vossa beleza! *
Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!

–14 Majestosa, a princesa real vem chegando, *
vestida de ricos brocados de ouro.
–15 Em vestes vistosas ao Rei se dirige, *
e as virgens amigas lhe formam cortejo;

Segunda Leitura

Leitura do livro do Apocalipse de São João Apóstolo 21, 1-5a; 22, 16-17.20

Eu, João, 1vi um novo céu e uma nova terra.
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe.
2Vi a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, de junto de Deus,
vestida qual esposa enfeitada para o seu marido.
3Então, ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia:
“Esta é a morada de Deus entre os homens.
Deus vai morar no meio deles.
Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles.
4Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos.
A morte não existirá mais e não haverá mais luto,
nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes”.
5Aquele que está sentado no trono disse:
“Eis que faço novas todas as coisas”.
16Eu, Jesus, enviei o meu anjo,
para vos dar este testemunho sobre as Igrejas.
Eu sou o rebento e a linhagem de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã".
17O Espírito e a Esposa dizem: "Vem!"
Aquele que ouve esta profecia também diga: "Vem!"
Quem tem sede, venha,
e quem quiser, receba, de graça a água da vida!
20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
"Sim! Eu venho em breve!"
Amém. Vem Senhor Jesus!
Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa,



pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Mt. 1, 20b.
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!

Evangelho
Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 1,18-21. 24-25

18A origem de Jesus Cristo foi assim:
Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José,
e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo.
19José, seu marido, era justo
e, não querendo denunciá-la,
resolveu abandonar Maria, em segredo.
20Enquanto José pensava nisso,
eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse:
“José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa,
porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo.
21Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus,
pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados”.
24Quando acordou,
José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado:
e aceitou sua esposa.
25E, sem ter relações com ela,
Maria deu à luz o seu filho.
E José deu ao Menino o nome de Jesus.
Palavra da Salvação.

Sobre as Oferendas
Olhai benigno, Senhor,
as ofertas que apresentamos ao vosso altar
na festa dos Esponsais da bem-aventurada Virgem Maria com São José
e acendei em nós o espírito do vosso amor.
Por Cristo nosso Senhor.

Prefácio
V. O Senhor esteja convosco!
R. Ele está no meio de nós.
V. Corações ao alto
R. O nosso coração está em Deus.
V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
R. É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade é justo e necessário,
é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
proclamando as vossas maravilhas
na celebração dos esponsais da Virgem Maria com São José.
Acolhendo com fé o anúncio do anjo Gabriel
ela concebeu no tempo o vosso Verbo,



gerado desde toda a eternidade,
e deu à luz o nosso Irmão e Salvador.
Na cotidiana familiaridade com o filho
na casa de Nazaré, berço da igreja,
oferece-nos um precioso ensinamento de vida.
Mãe e discípula de Cristo Senhor,
guarda e medita no coração as primícias do evangelho.
Maria e José, homem justo,
unidos por um vínculo de amor esponsal virginal
vos celebram com cânticos,
vos adoram no silêncio,
vos louvam com o trabalho de suas mãos,
vos glorificam com toda a vida.
E nós, unidos aos anjos e santos,
cantamos sem fim o hino de vossa glória.
Santo, Santo, Santo..

Antífona da Comunhão
“José, Filho de Davi,
não tenhas medo de receber Maria como tua esposa,
porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo”. (Mt 1, 20b)

Depois da Comunhão
Senhor, que nos enchestes de alegria com vossos santos dons,
fazei que venerando a bem-aventurada Virgem Maria
e seu esposo São José, sejamos confirmados no vosso amor,
e vivamos em perene ação de graças.
Por Cristo nosso Senhor.


