
DEZEMBRO

3 de Dezembro

S. Francisco Xavier, presbítero
Padroeiro das Missões

Memória

Na África: Festa

Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.

LEITURA I 1 Cor 9, 16-19.22-23

«Ai de mim se não evangelizar!»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória,
é uma obrigação que me foi imposta.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho!
Se o fizesse por minha iniciativa,
teria direito a recompensa.
Mas, como não o faço por minha iniciativa,
desempenho apenas um cargo que me está confiado.
Em que consiste, então, a minha recompensa?
Em anunciar gratuitamente o Evangelho,
sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere.
Livre como sou em relação a todos,
de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível.
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Com os fracos tornei-me fraco,
a fim de ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos,
a fim de ganhar alguns a todo o custo.
E tudo faço por causa do Evangelho,
para me tornar participante dos seus bens.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10 (R. 3) 

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei»,
sustenta o mundo e ele não vacila,
governa os povos com equidade. 

ALELUIA Mt 28, 19a.20b

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. 
        Refrão

DEZEMBRO
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EVANGELHO Mc 16, 15-20

«Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos onze Apóstolos e disse-lhes:
«Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados».
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.
Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra 
com os milagres que a acompanhavam.
Palavra da salvação.
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4 de Dezembro

S. João Damasceno, 
presbítero e doutor da Igreja

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA  I 2 Tim 1, 13-14; 2, 1-3

«Guarda a boa doutrina que nos foi confiada,
com o auxílio do Espírito Santo»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Toma como norma as sãs palavras que me ouviste,
segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo.
Guarda a boa doutrina que nos foi confiada,
com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós.
Tu, meu filho, 
fortalece-te com a graça de Cristo Jesus.
O que aprendeste de mim, na presença de tantas testemunhas,
confia-o a homens fiéis,
que por sua vez o possam ensinar a outros.
Suporta os sofrimentos,
como bom soldado de Cristo Jesus.
Palavra do Senhor.



3714 DE DEZEMBRO

SALMO RESPONSORIAL Salmo 18B (19B),  8.9.10.11 
 (R. cf. Jo 6, 63c)

Refrão: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.

A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma.
As ordens do Senhor são firmes
e dão sabedoria aos simples.

Os preceitos do Senhor são rectos
e alegram o coração.
Os mandamentos do Senhor são claros
e iluminam os olhos.

O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente.
Os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

São mais preciosos que o ouro,
o ouro mais fino;
são mais doces que o mel,
o puro mel dos favos.

EVANGELHO Mt 25, 14-30:  p. 620
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Em Portugal:
5 de Dezembro

S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, bispos
Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I  Ez 34, 11-16:  p. 497
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6:  p. 498
EVANGELHO Mt 9, 35-38:  p. 514

6 de Dezembro

S. Nicolau, bispo
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I  Is 6, 1-8:  p. 491
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd:  p. 492
EVANGELHO Lc 10, 1-9:  p. 521

7 de Dezembro

S. Ambrósio, 
bispo e doutor da Igreja

Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I  Ef 3, 8-12:  p. 539
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 88 (89), 2-3.4-5.21-22.25 e 27:  p. 490
EVANGELHO Jo 10, 11-16:  p. 523
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8  de  Dezembro

IMACULADA CONCEIÇÃO 
DA VIRGEM SANTA MARIA

PADROEIRA DE MOÇAMBIQUE E PORTUGAL

Solenidade

LEITURA I Gen 3, 9-15.20

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência
e a descendência dela»

Leitura do Livro do Génesis
Depois de Adão ter comido da árvore,
o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde estás?».
Ele respondeu:
«Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim
e, como estava nu, tive medo e escondi-me».
Disse Deus:
«Quem te deu a conhecer que estavas nu?
Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?».
Adão respondeu:
«A mulher que me destes por companheira
deu-me do fruto da árvore e eu comi».
O Senhor Deus perguntou à mulher:
«Que fizeste?»
E a mulher respondeu:
«A serpente enganou-me e eu comi».
Disse então o Senhor Deus à serpente:
«Por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos
e entre todos os animais selvagens.
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Hás-de rastejar e comer do pó da terra 
todos os dias da tua vida.
Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência dela.
Esta te esmagará a cabeça
e tu a atingirás no calcanhar».
O homem deu à mulher o nome de ‘Eva’,
porque ela foi a mãe de todos os viventes.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 
 (R. 1a)

Refrão: Cantai ao Senhor um cântico novo:
 o Senhor fez maravilhas.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

O Senhor deu a conhecer a salvação,
revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
em favor da casa de Israel.

Os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai.



3758 DE DEZEMBRO

LEITURA II Ef  1, 3-6.11-12

«Deus escolheu-nos em Cristo, antes da criação do mundo»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto dos Céus nos abençoou
com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis,
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade,
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para louvor da sua glória 
e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho.
Em Cristo fomos constituídos herdeiros,
por termos sido predestinados,
segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza
conforme a decisão da sua vontade,
para sermos um hino de louvor da sua glória,
nós que desde o começo esperámos em Cristo.
Palavra do Senhor.

ALELUIA cf. Lc 1, 28

Refrão: Aleluia.   Repete-se

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
bendita sois Vós entre as mulheres.          Refrão
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EVANGELHO Lc 1, 26-38

«Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José,
que era descendente de David.
O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».
Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo: 
«Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David;
reinará eternamente sobre a casa de Jacob
e o seu reinado não terá fim».
Maria disse ao Anjo:
«Como será isto, se eu não conheço homem?».
O Anjo respondeu-lhe:
«O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível».
Maria disse então:
«Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra».
Palavra da salvação.
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9 de Dezembro

S. João Diogo Cuauhtlatoatzin

Comum dos Santos: pp. 562 ss.

11 de Dezembro

S. Dâmaso I, papa
Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.

LEITURA I  Actos 20, 17-18a.28-32.36:  p. 500
SALMO RESPONSORIAL Salmo 109 (110), 1.2.3.4:  p. 501
EVANGELHO Jo 15, 9-17:  p. 524

12 de Dezembro

Nossa Senhora de Guadalupe

Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.

LEITURA I  Is 7, 10-14; 8, 10:  p. 424
SALMO RESPONSORIAL 1 Sam 2, 1.4-5ab.6-7.8abcd (R 1a):  p. 425
EVANGELHO Lc 1, 39-47:  p. 446
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13 de Dezembro

S. Luzia, virgem e mártir
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum das Virgens: pp. 551 ss.

LEITURA I 2 Cor 10, 17 – 11, 2:  p. 557
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 30 (31), 3cd-4.6 e 8ab.16-17:  p. 456
EVANGELHO Mt 25, 1-13:  p. 560

14 de Dezembro

S. João da Cruz, 
presbítero e doutor da Igreja

Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I 1 Cor 2, 1-10a

«Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Quando fui ter convosco, irmãos,
não me apresentei com sublimidade de linguagem 
ou de sabedoria
a anunciar-vos o mistério de Deus.
Pensei que, entre vós, não devia saber nada
senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado.
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor
e a tremer deveras.
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A minha palavra e a minha pregação
não se basearam na linguagem convincente da sabedoria humana,
mas na poderosa manifestação do Espírito Santo,
para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus.
Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos,
mas de uma sabedoria que não é deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo,
que vão ser destruídos.
Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta,
que já antes dos séculos 
Deus tinha destinado para a nossa glória.
Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu;
porque se a tivessem conhecido,
não teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito,
«nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram,
nem jamais passou pelo pensamento do homem
o que Deus preparou para aqueles que O amam».
Mas a nós Deus o revelou por meio do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  36 (37), 3-4.5-6.30-31 (R. 30a) 

Refrão: A boca do justo proclama a sabedoria.

Confia no Senhor e pratica o bem,
possuirás a terra e viverás tranquilo.
Põe no Senhor as tuas delícias, 
e Ele satisfará os anseios do teu coração.

Confia ao Senhor o teu destino
e tem confiança, que Ele actuará.
Fará brilhar a tua luz como a justiça
e como o sol do meio-dia os teus direitos.
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A boca do justo profere a sabedoria
e a sua língua proclama a justiça.
A lei de Deus está no seu coração
e não vacila nos seus passos.

EVANGELHO Lc 14, 25-33:  p. 638

 
 

 

Entre os dias 17 e 31 inclusivamente, não se podem celebrar memórias. As indicações 
dadas nos dias 21, 23, 29 e 31 só valem, pois, onde se celebrem solenidades ou festas, 
de acordo com as rubricas. 

21 DE DEZEMBRO

S. Pedro Canísio, 
presbítero e doutor da Igreja

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.

LEITURA I  2 Tim 4, 1-5:  p. 541
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd:  p. 492
EVANGELHO Mt 5, 13-19:  p. 542
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Em S. Tomé e Príncipe:
No mesmo dia 21 de Dezembro

S. TOMÉ, APÓSTOLO
PADROEIRO DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Solenidade
LEITURA I Is 52, 7-10

«Todos os confins da terra
verão a salvação do nosso Deus»

Leitura do Livro de Isaías
Como são belos sobre os montes
os pés do mensageiro que anuncia a paz,
que traz a boa nova, que proclama a salvação
e diz a Sião: «O teu Deus é Rei».
Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz.
Todas juntas soltam brados de alegria,
porque vêem com os próprios olhos
o Senhor que volta para Sião.
Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém,
porque o Senhor consola o seu povo,
resgata Jerusalém.
O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações
e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15) 

Refrão: Ide por todo o mundo
 e anunciai o Evangelho.  

Louvai o Senhor, todas as nações,
aclamai-O, todos os povos.

É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre. 
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LEITURA II Ef  2, 19-22

«Edificados sobre o alicerce dos Apóstolos»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos:
Já não sois estrangeiros nem hóspedes,
mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo como pedra angular.
Em Cristo, toda a construção, bem ajustada,
cresce para formar um templo santo do Senhor;
e em união com Ele, também vós sois integrados na construção,
para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus.
Palavra do Senhor.
               

ALELUIA Jo 20, 29

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Disse o Senhor a Tomé:
 «Porque Me viste, acreditaste;
felizes os que acreditam sem terem visto.   
          Refrão

EVANGELHO Jo 20, 24-31

«Meu Senhor e meu Deus!»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe os outros discípulos: «Vimos o Senhor».
Mas ele respondeu-lhes:
«Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado,
não acreditarei».
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Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa
e Tomé com eles.
Veio Jesus, estando as portas fechadas,
apresentou-Se no meio deles e disse:
«A paz esteja convosco».
Depois disse a Tomé:
«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;
aproxima a tua mão e mete-a no meu lado;
e não sejas incrédulo, mas crente».
Tomé respondeu-Lhe:
«Meu Senhor e meu Deus!».
Disse-lhe Jesus:
«Porque Me viste acreditaste:
felizes os que acreditam sem terem visto».
Palavra da salvação.

23 de Dezembro

S. João de Kenty, presbítero
Comum dos Pastores (que se dedicaram às obras de misericórdia): pp. 486 ss.

LEITURA I  Tg 2, 14-17: p. 602
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 111 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8.9: p. 578
EVANGELHO  Lc 6, 27-38: p. 632
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26 de Dezembro

S. ESTÊVÃO, PRIMEIRO MÁRTIR

Festa

LEITURA I Actos 6, 8-10;  7, 54-49

«Vejo o Céu aberto»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Estêvão, cheio de graça e fortaleza,
fazia grandes prodígios e milagres entre o povo.
Entretanto, alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos,
oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia,
vieram discutir com Estêvão,
mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo
com que ele falava.
Ao ouvirem as suas palavras,
estremeciam de raiva em seu coração
e rangiam os dentes contra Estêvão.
Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, de olhos fitos no Céu,
viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita
e exclamou:
«Vejo o Céu aberto
e o Filho do homem de pé à direita de Deus».
Então levantaram um grande clamor e taparam os ouvidos;
depois atiraram-se todos contra ele,
empurraram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo.
As testemunhas colocaram os mantos
aos pés de um jovem chamado Saulo.
Enquanto o apedrejavam, 
Estêvão orava, dizendo:
«Senhor Jesus, recebe o meu espírito».
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 30 (31), 3cd-4.6 e 8ab.16b-17 
 (R. 6a)

Refrão: Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. 

Sede a rocha do meu refúgio
e a fortaleza da minha salvação.
Porque Vós sois a minha força e o meu refúgio,
por amor do Vosso nome guiai-me e conduzi-me. 

Em vossas mãos entrego o meu espírito, 
Senhor, Deus fiel, salvai-me. 
Hei-de exultar e alegrar-me com a vossa misericórdia,
porque conhecestes as angústias da minha alma.  

Livrai-me das mãos dos meus inimigos 
e de quantos me perseguem. 
Fazei brilhar sobre mim a vossa face, 
salvai-me pela vossa bondade. 

ALELUIA Salmo 117 (118),  26a.27a

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Bendito O que vem em nome do Senhor;  
o Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. 
           Refrão

EVANGELHO Mt 10, 17-22

«Não sereis vós a falar, mas o Espírito de vosso Pai»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Tende cuidado com os homens:
hão-de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas.
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Por minha causa, sereis levados
à presença de governadores e reis,
para dar testemunho diante deles e das nações.
Quando vos entregarem,
não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer,
porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer;
porque não sereis vós a falar, 
mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós.
O irmão entregará à morte o irmão
e o pai entregará o filho.
Os filhos hão-de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte.
E sereis odiados por todos por causa do meu nome.
Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo».
Palavra da salvação.

27 de Dezembro

S. JOÃO, 
APÓSTOLO E EVANGELISTA

Festa

LEITURA I 1 Jo 1, 1-4

«Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos» 

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos: 
O que era desde o princípio, 
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, 
o que contemplámos, o que tocámos com as nossas mãos  
acerca do Verbo da Vida, 
é o que nós vos anunciamos.
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Porque a Vida manifestou-Se 
e nós vimos e damos testemunho dela.
Nós vos anunciamos a Vida eterna, 
que estava junto do Pai e nos foi manifestada. 
Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos, 
para que estejais também em comunhão connosco. 
E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 
E vos escrevemos tudo isto, 
para que a vossa alegria seja completa.  
Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 96 (97), 1-2.5-6.11-12 
 (R. 12a)
Refrão: Alegrai-vos, justos, no Senhor. 

O Senhor é Rei: exulte a terra,
rejubile a multidão das ilhas.
Ao seu redor, nuvens e trevas;
a justiça e o direito são a base do seu trono. 

Derretem-se os montes como cera,
diante do Senhor de toda a terra.
Os céus proclamam a sua justiça
e todos os povos contemplam a sua glória. 

A luz resplandece para o justo 
e a alegria para os corações rectos.  
Alegrai-vos, ó justos, no Senhor,
e louvai o seu nome santo. 

ALELUIA

Refrão: Aleluia.    Repete-se  

Nós Vos louvamos, ó Deus;
 nós Vos bendizemos, Senhor.
O coro glorioso dos Apóstolos 
 canta os vossos louvores.  Refrão
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EVANGELHO Jo 20, 2-8

«O outro discípulo correu mais depressa que Pedro
e chegou primeiro ao sepulcro»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi ter com Simão Pedro
e com o discípulo predilecto de Jesus
e disse-lhes:
«Levaram o Senhor do sepulcro
e não sabemos onde O puseram».
Pedro partiu com o outro discípulo
e foram ambos ao sepulcro.
Corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo antecipou-se,
correndo mais depressa do que Pedro,
e chegou primeiro ao sepulcro.
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou.
Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira.
Entrou no sepulcro
e viu as ligaduras no chão
e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não com as ligaduras, mas enrolado à parte.
Entrou também o outro discípulo 
que chegara primeiro ao sepulcro:
viu e acreditou.
Palavra da salvação.
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28 de Dezembro

SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES

Festa

LEITURA I 1 Jo 1, 1-5 – 2, 2

«O sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo
e vos anunciamos:
Deus é luz e n’Ele não há trevas.
Se dissermos que estamos em comunhão com Ele
e andarmos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se caminharmos na luz,
como Ele vive na luz,
estamos em comunhão uns com os outros
e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado.
Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo, para nos perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda a maldade.
Se dissermos que não pecamos, fazemos d’Ele um mentiroso
e a sua palavra não está em nós.
Meus filhos, escrevo-vos isto, para que não pequeis.
Mas se alguém pecar,
nós temos Jesus Cristo, o Justo,
como advogado junto do Pai.
Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados,
e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8 
 (R. cf. 7 ou Salmo 141 (142), 7c)

Refrão: Como pássaro liberto do laço dos caçadores,
a nossa vida foi salva pelo Senhor.

     Ou: O Senhor nos liberta daqueles que nos perseguem.

Se o Senhor não estivesse connosco, 
os homens que se levantaram contra nós 
ter-nos-iam devorado vivos, no furor da sua ira. 

As águas ter-nos-iam afogado, 
a torrente teria passado sobre nós: 
sobre nós teriam passado as águas impetuosas. 

Quebrou-se a armadilha e nós ficámos livres. 
A nossa protecção está no nome do Senhor, 
que fez o céu e a terra.

ALELUIA

Refrão: Aleluia.    Repete-se.

Nós Vos louvamos, ó Deus; 
 nós Vos bendizemos, Senhor.
O exército resplandecente dos Mártires 
 canta os vossos louvores.           Refrão

EVANGELHO Mt 2, 13-18

«Herodes mandou matar todos os meninos de Belém»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Depois de os Magos partirem, 
o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe:
 «Levanta-te, toma contigo o Menino e sua Mãe 
e foge para o Egipto; 
fica lá até que eu te diga, 
pois Herodes vai procurar o Menino para O matar». 
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José levantou-se de noite,
tomou consigo o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto 
e ficou lá até à morte de Herodes, 
para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta: 
«Do Egipto chamei o meu filho».
Quando Herodes percebeu que fora iludido pelos Magos, 
encheu-se de grande furor 
e mandou matar em Belém e no seu território 
todos os meninos de dois anos ou menos, 
conforme o tempo que os Magos lhe tinham indicado. 
Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias anunciara, ao dizer:
«Ouviu-se uma voz em Ramá, lamentos e gemidos sem fim:
Raquel chora seus filhos
e não quer ser consolada, porque eles já não existem». 
Palavra da salvação. 

29 de Dezembro

S. Tomás Becket, bispo e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA I  2 Tim 2, 8-13; 3, 10-12: p. 474
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9: p. 458
EVANGELHO Mt 16, 24-27: p. 613

31 de Dezembro

S. Silvestre I, papa
Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.

LEITURA I  Ez 34, 11-16: p. 497
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6: p. 498
EVANGELHO  Mt 16, 13-19. p. 515


