
COMUM DOS MÁRTIRES

LEITURA  I   

FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I    –  1 2 Cr 24, 18-22                     

«Zacarias, a quem matastes entre o templo e o altar» (Mt 23, 25)

Leitura do Segundo Livro das Crónicas
Naqueles dias,
Joás, rei de Judá, e os chefes do reino
abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais,
e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos.
Por causa dessa infidelidade,
a ira divina inflamou-se contra Judá e Jerusalém.
O Senhor enviou-lhes profetas,
a fim de os fazer voltar para Si.
Os profetas fizeram-lhes as suas advertências,
mas eles não quiseram escutá-los.
Então o espírito de Deus veio sobre Zacarias,
filho do sacerdote Joiadá.
Zacarias apresentou-se diante do povo e disse-lhe:
«Assim fala Deus:
Por que razão transgredis os mandamentos do Senhor,
atraindo a desgraça sobre vós?
Uma vez que abandonastes o Senhor,
também Ele vai abandonar-vos».
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Conspiraram então contra o profeta
e apedrejaram-no por ordem do rei,
no átrio do templo do Senhor.
Assim o rei Joás,
esquecendo a dedicação de Joiadá, pai de Zacarias,
deu a morte ao profeta.
Zacarias disse, ao morrer:
«O Senhor veja isto e faça justiça».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 30 (31) 3cd-4.6 e 8ab.16bc-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. 

LEITURA I      –  2 2 Mac 6, 18.21.24-31                 

«Suporto estes tormentos com alegria, porque temo o Senhor»

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus
Naqueles dias,
Eleazar, um dos principais doutores da Lei,
homem de idade avançada e de aspecto muito distinto,
era forçado a abrir a boca para comer carne de porco.
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Os encarregados dessa iníqua refeição ritual,
que conheciam aquele homem de velha data,
chamaram-no à parte e tentaram persuadi-lo
a trazer carne da que lhe fosse lícito servir-se,
preparada por ele próprio,
e assim fingisse comer a carne prescrita pelo rei,
isto é, proveniente do sacrifício.
Mas ele respondeu-lhes:
«Na nossa idade não é conveniente fingir;
aliás muitos jovens ficariam persuadidos 
de que Eleazar, aos noventa anos,
se tinha passado para os costumes pagãos;
e com esta dissimulação, 
por causa do pouco tempo de vida que me resta,
viriam a transviar-se também por minha culpa
e eu ficaria com a minha velhice manchada e desonrada.
Além disso, ainda que eu me furtasse de momento 
à tortura dos homens,
não fugiria, contudo, nem vivo nem morto, 
às mãos do Omnipotente.
Por isso, renunciando agora corajosamente a esta vida,
mostrar-me-ei digno da minha velhice
e deixarei aos jovens o nobre exemplo
de morrer com beleza, espontânea e gloriosamente,
pelas veneráveis e santas leis».
Dito isto, 
Eleazar dirigiu-se logo para o instrumento de suplício.
Aqueles que o conduziam mudaram em aversão
a benevolência que pouco antes mostraram para com ele,
por causa das palavras que acabava de dizer
e que eles consideravam uma loucura.
Prestes a morrer sob os golpes, exclamou entre suspiros:
«Para o Senhor, que possui a santa ciência,
é bem claro que, podendo escapar à morte,
estou a sofrer cruéis tormentos no meu corpo;
mas na alma suporto-os com alegria,
porque temo o Senhor».
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Foi assim que Eleazar perdeu a vida,
deixando, com a sua morte,
não só aos jovens, mas também à maioria do seu povo,
um exemplo de coragem e um memorial de virtude.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 
 (R. 5b)

Refrão: O Senhor libertou-me de toda a ansiedade.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.

O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.
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LEITURA  I    –   3 2 Mac 7, 1-2.9-14

«Estamos prontos para morrer, antes que violar a lei de nossos pais»

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus
Naqueles dias,
foram presos sete irmãos, juntamente com a mãe,
e o rei da Síria quis obrigá-los,
à força de golpes de azorrague e de nervos de boi,
a comer carne de porco proibida pela Lei judaica.
Um deles tomou a palavra em nome de todos
e falou assim ao rei:
«Que pretendes perguntar e saber de nós?
Estamos prontos para morrer,
antes que violar a lei de nossos pais».
Prestes a soltar o último suspiro,
o segundo irmão disse:
«Tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente,
mas o Rei do universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna,
se morrermos fiéis às suas leis».
Depois deste começaram a torturar o terceiro.
Intimado a pôr fora a língua,
apresentou-a sem demora
e estendeu as mãos resolutamente,
dizendo com nobre coragem:
«Do Céu recebi estes membros
e é por causa das suas leis que os desprezo,
pois do Céu espero recebê-los de novo».
O próprio rei e quantos o acompanhavam
estavam admirados com a força de ânimo do jovem,
que não fazia nenhum caso das torturas.
Depois de executado este último,
sujeitaram o quarto ao mesmo suplício.
Quando estava para morrer, falou assim:
«Vale a pena morrermos às mãos dos homens,
quando temos a esperança em Deus
de que Ele nos ressuscitará;
mas tu, ó rei, não ressuscitarás para a vida».
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.

LEITURA I     –  4 2 Mac 7, 1.20-23.27b-29                   

«Admirável e digna de memória foi a mãe,
que tudo suportou com firme serenidade, pela esperança que tinha no Senhor»

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus
Naqueles dias,
foram presos sete irmãos, juntamente com a mãe,
e o rei da Síria quis obrigá-los,
à força de azorragues e nervos de boi,
a comer carne de porco, proibida pela Lei.
Eminentemente admirável e digna de memória foi a mãe,
que, vendo morrer num só dia os seus sete filhos,
tudo suportou com firme serenidade,
pela esperança que tinha no Senhor.
Exortava cada um deles na sua língua pátria
e, cheia de nobres sentimentos,
juntava uma coragem varonil à ternura de mulher.
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Ela dizia-lhes:
«Não sei como aparecestes no meu seio,
porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida,
nem fui eu que ordenei os elementos de cada um de vós.
Por isso, o Criador do mundo,
que é o autor do nascimento e origem de todas as coisas,
vos restituirá, pela sua misericórdia, o espírito e a vida,
porque vos desprezais agora a vós mesmos
por amor das suas leis».
Depois falou assim ao filho mais novo na língua pátria:
«Filho, tem compaixão de mim,
que te trouxe nove meses no meu seio,
te amamentei durante três anos,
te criei e eduquei até esta idade,
provendo sempre ao teu sustento.
Peço-te, meu filho, olha para o Céu e para a terra,
contempla tudo o que neles existe
e reconhece que Deus os criou do nada,
assim como a todo o género humano.
Não temas este carrasco,
mas sê digno dos teus irmãos e aceita a morte,
para que eu te possa encontrar com eles
no dia da misericórdia divina».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 30 (31) 3cd-4.6 e 8ab.16bc-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. 
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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. 

LEITURA  I    –  5 Sab 3, 1-9

«Aceitou-os como sacrifício de holocausto»

Leitura do Livro da Sabedoria
As almas dos justos estão na mão de Deus, 
e nenhum tormento os atingirá. 
Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido; 
a sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça 
e a sua partida do meio de nós um aniquilamento. 
Mas eles estão em paz. 
Aos olhos dos homens eles sofreram um castigo, 
mas a sua esperança estava cheia de imortalidade. 
Depois de leve pena, terão grandes benefícios, 
porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de Si. 
Experimentou-os como ouro no crisol
e aceitou-os como sacrifício de holocausto. 
No tempo da recompensa hão-de resplandecer, 
correndo como centelhas através da palha. 
Hão-de governar as nações e dominar os povos 
e o Senhor reinará sobre eles eternamente. 
Os que n’Ele confiam compreenderão a verdade 
e os que Lhe são fiéis permanecerão com Ele no amor, 
pois a graça e a misericórdia são para os seus santos
e a sua vinda será benéfica para os seus eleitos.  
Palavra do Senhor.  
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 
 (R.5)

Refrão: Os que semeiam com lágrimas
recolhem com alegria.

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.

Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.

À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.

LEITURA  I    –  6 Sir 51, 1-12 (gr. 1-8)

«Pela vossa imensa misericórdia e pelo vosso nome, 
Vós me livrastes, Senhor»

Leitura do Livro de Ben-Sirá
Eu Vos darei graças, Senhor, meu Rei, 
e Vos louvarei, meu Deus e meu Salvador. 
Darei graças ao vosso nome, 
porque fostes o meu protector e o meu auxílio, 
livrastes o meu corpo da perdição, 
das ciladas da língua difamadora 
e dos lábios que inventam a mentira. 
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Diante dos meus adversários, 
fostes o meu amparo e me livrastes. 
Pela vossa imensa misericórdia e pelo vosso nome, 
me livrastes dos dentes prestes a devorar-me, 
das mãos dos que atentavam contra a minha vida.
Vós me livrastes de todas as tribulações que sofri: 
das labaredas sufocantes que me envolviam, 
da violência do fogo que eu não acendera, 
dos abismos da morte, 
da língua perversa e das palavras mentirosas,
calúnia dita por língua injusta em presença do rei. 
A minha alma estava já perto da morte 
e a minha vida aproximava-se das portas do abismo.  
Cercavam-me de todos os lados e ninguém me socorria; 
procurava qualquer ajuda dos homens, mas em vão. 
Lembrei-me então, Senhor, da vossa misericórdia 
e das vossas obras de eras passadas, 
porque livrais aqueles que esperam em Vós 
e os salvais das mãos dos inimigos.  
Palavra do Senhor.  

SALMO RESPONSORIAL Salmo 123 (124), 2-3.4-5.7b-8 
 (R. cf. 7)

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

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.
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LEITURA  I   

NO TEMPO PASCAL

LEITURA I     –  1 Actos 7, 55-60

«Senhor Jesus, recebe o meu espírito»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
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».
Depois ajoelhou-se e bradou com voz forte:
«Senhor, não lhes atribuas este pecado».
Dito isto, expirou.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 30 (31) 3cd-4.6 e 8ab.16-17 
 (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. 

LEITURA  I    –  2 Ap 7, 9-17

«Estes são os que vieram da grande tribulação»

Leitura do Apocalipse de São João
Eu, João, vi uma multidão imensa, 
que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro,
vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão.
E clamavam em alta voz:
«A salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono,
e ao Cordeiro».
Todos os Anjos formavam círculo
em volta do trono, dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos.
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Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra,
e adoraram a Deus, dizendo:
«Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a acção de graças,
a honra, o poder e a força
ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amen!».
Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me:
«Esses que estão vestidos de túnicas brancas,
quem são e de onde vieram?».
Eu respondi-lhe:
«Meu Senhor, vós é que o sabeis».
Ele disse-me:
«São os que vieram da grande tribulação,
os que lavaram as túnicas 
e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus,
servindo-O dia e noite no seu templo.
Aquele que está sentado no trono
abrigá-los-á na sua tenda.
Nunca mais terão fome nem sede,
nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles.
O Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor
e os conduzirá às fontes da água viva.
E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos».
Palavra do Senhor.

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. 
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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.

LEITURA  I    –  3 Ap 12, 10-12a

«Desprezaram a própria vida e aceitaram a morte»

Leitura do Apocalipse de São João
Eu, João, ouvi no Céu uma voz poderosa que dizia:
«Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus
e a autoridade do seu Ungido,
porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos,
aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus.
Eles venceram-no, graças ao sangue do Cordeiro
e à palavra do testemunho que deram,
desprezando a própria vida, até aceitarem a morte.
Por isso, alegrai-vos, ó Céus,
e vós que neles habitais».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 
 (R. 5b)

Refrão: O Senhor libertou-me de toda a ansiedade.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
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escutem e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.

O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.

LEITURA  I  –  4 Ap 21, 5-7

«O vencedor receberá esta herança»

Leitura do Apocalipse de São João
Disse Aquele que estava sentado no trono: 
«Vou renovar todas as coisas». 
Disse-me ainda:
«Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. 
Tudo foi realizado. 
Eu sou o Alfa e o Ómega, o Princípio e o Fim. 
Àquele que tem sede darei a beber gratuitamente 
da fonte da água viva. 
O vencedor receberá esta herança; 
Eu serei seu Deus  e ele será meu filho». 
Palavra do Senhor. 
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 
 (R.5)

Refrão: Os que semeiam com lágrimas
recolhem com alegria.

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.

Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.

À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.
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LEITURA  II

LEITURA  II    –  1 Rom 5, 1-5

«Gloriamo-nos nas nossas tribulações»

Leitura da  Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Tendo sido justificados pela fé,
estamos em paz com Deus,
por Nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual temos acesso, na fé,
a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos,
apoiados na esperança da glória de Deus.
Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz a constância,
a constância a virtude sólida,
a virtude sólida a esperança.
Ora a esperança não engana,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Palavra do Senhor.

LEITURA  II    –   2 Rom 8, 31b-39

«Nem a morte nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
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Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica?
E quem os condenará,
se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e intercede por nós?

Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Assim está escrito:
«Por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro;
somos tomados como ovelhas para o matadouro».
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.
Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida,
nem os Anjos nem os Principados, 
nem o presente nem o futuro,
nem as Potestades nem a altura nem a profundidade
nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.                 

LEITURA II    –   3 2 Cor 4, 7-15

«Levamos no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério,
para que se reconheça que um poder tão sublime
vem de Deus e não de nós.
Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados;
andamos perplexos, mas não desesperados;
perseguidos, mas não abandonados;
abatidos, mas não aniquilados.
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Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo
os sofrimentos da morte de Jesus,
a fim de que se manifeste também no nosso corpo
a vida de Jesus.
Porque, estando ainda vivos,
somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus,
para que se manifeste também na nossa carne mortal
a vida de Jesus.
E assim, a morte actua em nós e a vida em vós.
Diz a Escritura: «Acreditei; por isso falei».
Com este mesmo espírito de fé,
também nós acreditamos, e por isso falamos,
sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há-de ressuscitar com Jesus
e nos levará convosco para junto d’Ele.
Tudo isto é por vossa causa,
para que uma graça mais abundante multiplique as acções de graças
de um maior número de cristãos
para glória de Deus.
Palavra do Senhor.                        

LEITURA  II    –   4 2 Cor 6, 4-10

«Como condenados à morte, mas vivos»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Mostramo-nos em tudo como ministros de Deus,
com grande perseverança nas tribulações, nas necessidades,
nas angústias, nos açoites, nos tumultos, nas prisões, 
nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns;
pela pureza, pela sabedoria, pela paciência, pela bondade,
pelo espírito de santidade, pela caridade sem fingimento;
pela palavra da verdade, pelo poder de Deus;
pelas armas ofensivas e defensivas da justiça; 
na honra e na ignomínia, na difamação e na boa fama.
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Somos considerados como impostores, embora verdadeiros;
como desconhecidos, embora bem conhecidos;
como agonizantes, embora estejamos com vida;
como condenados, mas livres da morte;
como tristes, mas sempre alegres;
como pobres, mas enriquecendo a muitos;
como não tendo nada, mas possuindo tudo.
Palavra do Senhor.

LEITURA  II    –   5 2 Tim 2, 8-13;  3, 10-12

«Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo:
Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David,
ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho,
pelo qual eu sofro,
até ao ponto de estar preso a estas cadeias como um malfeitor.
Mas a palavra de Deus não está encadeada.
Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos,
para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus,
com a glória eterna.
É digna de fé esta palavra:
Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos;
se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos;
se O negarmos, também Ele nos negará;
se Lhe formos infiéis, Ele permanece fiel,
porque não pode negar-Se a Si mesmo.
Tu seguiste-me fielmente
no ensino, no modo de vida, nos projectos, 
na fé, na paciência, na caridade, na constância,
nas perseguições e nos sofrimentos
que suportei em Antioquia, em Icónio e em Listra.
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Que perseguições eu não tive de sofrer!
Mas de todas me livrou o Senhor.
Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos.
Palavra do Senhor.

LEITURA II    –  6 Hebr 10, 32-36

«Suportastes tão grandes e dolorosos combates»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Lembrai-vos dos primeiros dias,
em que, depois de terdes sido iluminados,
suportastes tão grandes e dolorosos combates,
ora expostos publicamente aos insultos e tribulações,
ora tornando-vos solidários com os que eram assim tratados.
De facto, compartilhastes o sofrimento dos prisioneiros
e aceitastes com alegria a espoliação dos vossos bens,
sabendo que possuís riqueza melhor e duradoira.
Não queirais, portanto, perder a vossa confiança,
que terá uma grande recompensa.
Vós tendes necessidade de perseverança,
para cumprir a vontade de Deus
e alcançar os bens prometidos.
Palavra do Senhor.
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LEITURA II    –   7 Tg 1, 2-4.12                       

«Feliz o homem que suporta com paciência a provação»

Início da Epístola de São Tiago
Meus irmãos, 
considerai como motivo de grande alegria
as diversas provações por que tendes passado.
Vós sabeis que a vossa fé, assim provada,
produz a constância.
A constância, por sua vez, deve ser exercida plenamente,
para serdes perfeitos e irrepreensíveis,
sem nenhuma deficiência.
Feliz o homem que suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida,
que o Senhor prometeu àqueles que O amam.
Palavra do Senhor.

LEITURA II    –   8                                         1 Pedro 3, 14-17

«Não tenhais receio dos perseguidores, nem vos perturbeis»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Se tiverdes de sofrer pela justiça, sereis felizes.
Não tenhais receio dos perseguidores,
nem vos perturbeis.
Venerai Cristo Senhor em vossos corações,
prontos sempre a responder, a quem quer que seja,
sobre a razão da vossa esperança.
Mas seja com brandura e respeito,
conservando uma boa consciência,
para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados,
sejam confundidos os que dizem mal
do vosso bom procedimento em Cristo.
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Mais vale padecer por fazer o bem, 
se for essa a vontade de Deus,
do que por fazer o mal.
Palavra do Senhor.

LEITURA II    –   9 1 Pedro 4, 12-19

«Alegrai-vos na medida em que participais nos sofrimentos de Cristo»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos, não vos perturbeis 
com a labareda que se acendeu no meio de vós para vos provar,
como se estivesse a acontecer-vos alguma coisa estranha.
Pelo contrário, alegrai-vos 
na medida em que participais nos sofrimentos de Cristo,
a fim de que possais também alegrar-vos e exultar
no dia em que se manifestar a sua glória.
Felizes de vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo,
porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus,
repousa sobre vós.
Nenhum de vós tenha de sofrer
por ser ladrão ou assassino ou malfeitor ou difamador.
Se, porém, sofre por ser cristão, não se envergonhe,
mas dê glória a Deus por ter esse nome.
Porque chegou a hora do julgamento,
a começar pela casa de Deus.
E se começa por nós,
qual será a sorte daqueles que não querem acreditar
no Evangelho de Deus?
Se o justo dificilmente se salva,
que será do ímpio e do pecador?
Por isso, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus,
confiem as suas almas ao Criador, que é fiel,
continuando a praticar o bem. 
Palavra do Senhor.
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LEITURA II    –   10 1 Jo 5, 1-5

«Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Quem acredita que Jesus é o Messias
nasceu de Deus
e quem ama Aquele que gerou
ama também Aquele que nasceu d’Ele.
Nós sabemos que amamos os filhos de Deus
quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos,
porque o amor de Deus 
consiste em guardar os seus mandamentos.
E os seus mandamentos não são pesados,
porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo.
Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Quem é o vencedor do mundo
senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus?
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO

 Nas solenidades e festas durante a Quaresma, em que o refrão Aleluia é  
suprimido, pode utilizar-se, antes e depois do versículo, uma das aclamações propos-
tas na p. 390.  

1

ALELUIA Mt 5, 10

Refrão: Aleluia.    Repete-se  

Bem-aventurados os que sofrem perseguição 
 por amor da justiça,
porque é deles o reino dos Céus.   Refrão

EVANGELHO Mt 10, 17-22

«Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis,
para dar testemunho diante deles e das nações»

  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.
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.
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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.

2

ALELUIA Tg 1, 12

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

Feliz de quem suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida.
          Refrão

EVANGELHO Mt 10, 28-33

«Não temais os que matam o corpo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos:
«Não temais os que matam o corpo, 
mas não podem matar a alma.
Temei antes Aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo.
Não se vendem dois passarinhos por uma moeda?
E nem um deles cairá por terra 
sem consentimento do vosso Pai.
Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
Portanto, não temais:
valeis muito mais do que todos os passarinhos.
A todo aquele que se tiver declarado por Mim 
diante dos homens
também Eu Me declararei por ele 
diante do meu Pai que está nos Céus.
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Mas àquele que Me negar diante dos homens,
também Eu o negarei 
diante do meu Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.

3

ALELUIA 2 Cor 1, 3b-4a

Refrão: Aleluia.   Repete-se 

Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
 e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as tribulações.  Refrão

EVANGELHO Mt 10, 34-39

«Não vim trazer a paz, mas a espada»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus apóstolos:
«Não penseis que Eu vim trazer a paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada.
De facto, vim separar o filho de seu pai,
a filha de sua mãe, a nora da sua sogra,
de maneira que os inimigos do homem são os de sua casa.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim,
não é digno de Mim;
e quem ama o filho ou a filha mais do que a Mim,
não é digno de Mim.
Quem não toma a sua cruz para Me seguir,
não é digno de Mim.
Quem encontrar a sua vida há-de perdê-la;
e quem perder a sua vida por minha causa, há-de encontrá-la».
Palavra da salvação.
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4

ALELUIA 1 Pedro 4, 14                        

Refrão: Aleluia        Repete-se

Felizes de vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo,
porque o Espírito de Deus repousa sobre vós. 
           Refrão

EVANGELHO                                     Lc 9, 23-26

«Quem perder a vida por minha causa, salvá-la-á»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, 
disse Jesus a todos:
«Se alguém quiser seguir-Me,
renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, tem de perdê-la;
mas quem perder a vida por minha causa salvá-la-á.
Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se vier a perder-se ou arruinar-se a si próprio?
Se alguém se envergonhar de Mim e das minhas palavras,
dele Se envergonhará o Filho do homem,
quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos seus Anjos».
Palavra da salvação.

5

ALELUIA Tg 1, 12

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

Feliz de quem suporta com paciência a provação,
porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida.
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EVANGELHO Jo 12, 24-26

«Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á,
e quem despreza a sua vida neste mundo
conservá-la-á para a vida eterna.
Se alguém Me quiser servir, que Me siga,
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.
E se alguém Me servir, meu Pai o honrará».
Palavra da salvação.

6

ALELUIA

Refrão: Aleluia.   Repete-se   

Nós Vos louvamos, ó Deus; 
 nós Vos bendizemos, Senhor.
A falange resplandecente dos Mártires
 canta os vossos louvores.    Refrão
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EVANGELHO Jo 15, 18-21

«Se Me perseguiram a Mim, também vos perseguirão a vós»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o mundo vos odeia, 
sabei que primeiro Me odiou a Mim.
Se fôsseis do mundo, 
o mundo amaria o que era seu.
Mas porque não sois do mundo,
pois a minha escolha vos separou do mundo,
é por isso que o mundo vos odeia.
Lembrai-vos das palavras que Eu vos disse:
‘O servo não é mais do que o seu senhor’.
Se Me perseguiram a Mim,
também vos perseguirão a vós.
Se guardaram a minha palavra,
também guardarão a vossa.
Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome,
porque não conhecem Aquele que Me enviou».
Palavra da salvação.

7

ACLAMAÇÃO Jo 17, 19

Refrão: Aleluia.   Repete-se  

Eu consagro-Me por eles – diz o Senhor –,
para que também eles sejam consagrados na verdade.
           Refrão
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EVANGELHO Jo 17, 11b-19

«O mundo odiou-os»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo:
«Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste,
para que sejam um, como Nós.
Quando Eu estava com eles, 
guardava-os em teu nome,
o nome que Me deste.
Guardei-os e nenhum deles se perdeu,
a não ser o filho da perdição;
e assim se cumpriu a Escritura.
Mas agora vou para Ti;
e digo isto no mundo,
para que eles tenham em si mesmos 
a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra
e o mundo odiou-os, 
por não serem do mundo,
como Eu não sou do mundo.
Não peço que os tires do mundo, 
mas que os livres do mal.
Eles não são do mundo, 
como Eu não sou do mundo.
Consagra-os na verdade.
A tua palavra é a verdade.
Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
Eu consagro-Me por eles,
para que também eles sejam consagrados na verdade».
Palavra da salvação.


