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29 DE DEZEMBRO

Quinto dia da Oitava do Natal

LEITURA I 1 Jo 2, 3-11

«Quem ama o seu irmão permanece na luz»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Nós sabemos que conhecemos Jesus Cristo,
se guardamos os seus mandamentos.
Aquele que diz conhecê-l’O 
mas não guarda os seus mandamentos
é mentiroso e a verdade não está nele.
Mas se alguém guarda a sua palavra,
nesse o amor de Deus é perfeito.
Nisto reconhecemos que estamos n’Ele.
Quem diz que permanece n’Ele
deve também proceder como Ele procedeu.
Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo,
mas um mandamento antigo, que recebestes desde o princípio.
Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes.
No entanto, é um mandamento novo que vos escrevo
— o que é verdadeiro n’Ele e em vós —, 
porque as trevas estão a passar
e já brilha a luz verdadeira.
Quem diz que está na luz e odeia o seu irmão
ainda se encontra nas trevas.
Quem ama o seu irmão permanece na luz
e não há nele ocasião de pecado.
Mas quem odeia o seu irmão encontra-se nas trevas,
caminha nas trevas e não sabe para onde vai,
porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.5b-6 (R. 11a)

Refrão: Alegrem-se os céus,
 exulte a terra.

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.

Foi o Senhor quem fez os céus:
diante d’Ele a honra e a majestade,
no seu templo o poder e o esplendor. 
     

ALELUIA Lc 2, 32

Refrão: Aleluia        Repete-se
Luz para se revelar às nações
e glória do vosso povo Israel.   Refrão

EVANGELHO Lc 2, 22-35

«Luz para se revelar às nações»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés,
Maria e José levaram Jesus a Jerusalém,
para O apresentarem ao Senhor,
como está escrito na Lei do Senhor:
«Todo o filho primogénito varão será consagrado ao Senhor»,
e para oferecerem em sacrifício 
um par de rolas ou duas pombinhas,
como se diz na Lei do Senhor.
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Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
homem justo e piedoso,
que esperava a consolação de Israel;
e o Espírito Santo estava nele.
O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria
antes de ver o Messias do Senhor;
e veio ao templo, movido pelo Espírito.
Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino
para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito,
Simeão recebeu-O em seus braços
e bendisse a Deus, exclamando:
«Agora, Senhor, segundo a vossa palavra,
deixareis ir em paz o vosso servo,
porque os meus olhos viram a vossa salvação,
que pusestes ao alcance de todos os povos:
luz para se revelar às nações
e glória de Israel, vosso povo».
O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados
com o que d’Ele se dizia.
Simeão abençoou-os
e disse a Maria, sua Mãe:
«Este Menino foi estabelecido
para que muitos caiam ou se levantem em Israel
e para ser sinal de contradição;
— e uma espada trespassará a tua alma —
assim se revelarão os pensamentos de todos os corações».
Palavra da salvação.
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30 DE DEZEMBRO

Sexto dia da Oitava do Natal

LEITURA I 1 Jo 2, 12-17

«Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Escrevo-vos, meus filhos,
porque os vossos pecados foram perdoados,
pelo nome de Jesus.
Escrevo-vos, pais,
porque conheceis Aquele que existe desde o princípio.
Escrevo-vos, jovens,
porque vencestes o Maligno.
Escrevo-vos, meus filhos,
porque conheceis o Pai.
Escrevo-vos, pais,
porque conheceis Aquele que existe desde o princípio.
Escrevo-vos, jovens,
porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós
e vencestes o Maligno.
Não ameis o mundo nem o que existe no mundo.
Se alguém ama o mundo,
não está nele o amor do Pai.
Porque tudo o que há no mundo
— concupiscência da carne, concupiscência dos olhos
e orgulho da riqueza —
não vem do Pai, mas do mundo.
Ora o mundo passa com as suas concupiscências,
mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece eternamente.
Palavra do Senhor.



13530 DE DEZEMBRO

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 95 (96), 7-8a.8b-9.10 (R.11a) 

Refrão: Alegrem-se os céus,
 exulte a terra.

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

Levai-Lhe oferendas e entrai nos seus átrios,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados,
trema diante d’Ele a terra inteira.

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

       
 

ALELUIA                              

Refrão: Aleluia        Repete-se
Santo é o dia que nos trouxe a luz.
Vinde adorar o Senhor.
Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra.   Refrão
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EVANGELHO Lc 2, 36-40

«Falava acerca do Menino
a todos os que esperavam a libertação de Israel»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Quando os pais de Jesus levaram o Menino a Jerusalém,
a fim de O apresentarem ao Senhor,
estava no templo uma profetiza,
Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser.
Era de idade muito avançada
e tinha vivido casada sete anos após o tempo de donzela
e viúva até aos oitenta e quatro.
Não se afastava do templo,
servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações.
Estando presente na mesma ocasião,
começou também a louvar a Deus
e a falar acerca do Menino
a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém.
Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor,
voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré.
Entretanto, o Menino crescia
e tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria.
E a graça de Deus estava com Ele.
Palavra da salvação.
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31 DE DEZEMBRO

Sétimo dia da Oitava do Natal

LEITURA I 1 Jo 2, 18-21

«Tendes a unção que vem do Santo e todos possuís a ciência»

Leitura da Primeira Epístola de S. João
Meus filhos,
esta é a última hora.
Ouvistes dizer que há-de vir o Anticristo.
Pois bem, surgiram já muitos anticristos
e por isso sabemos que é a última hora.
Eles saíram do meio de nós,
mas não eram dos nossos.
Se fossem dos nossos, teriam ficado connosco.
Assim sucedeu para ficar bem claro
que nem todos eram dos nossos.
Vós, porém, tendes a unção que vem do Santo
e todos possuís a ciência.
Não vos escrevo por ignorardes a verdade,
mas porque a conheceis
e porque nenhuma mentira provém da verdade.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 95 (96), 1-2.11-12.13 (R. 11a) 

Refrão: Alegrem-se os céus,
 exulte a terra.

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

Alegrem-se os céus, exulte a terra,
ressoe o mar e tudo o que ele contém.
Exultem os campos e quanto neles existe,
alegrem-se as árvores dos bosques.

Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra.
Julgará o mundo com justiça
e os povos com fidelidade.

ALELUIA Jo 1, 14a.12a

Refrão: Aleluia        Repete-se

O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Àqueles que O receberam deu-lhes o poder
 de se tornarem filhos de Deus.       Refrão

EVANGELHO Jo 18, 1-18

«O Verbo fez-Se carne»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
No princípio era o Verbo
e o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus.
No princípio, Ele estava com Deus.
Tudo se fez por meio d’Ele
e sem Ele nada foi feito.
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N’Ele estava a vida
e a vida era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas
e as trevas não a receberam.
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João.
Veio como testemunha,
para dar testemunho da luz,
a fim de que todos acreditassem por meio dele.
Ele não era a luz,
mas veio para dar testemunho da luz.
O Verbo era a luz verdadeira,
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem.
Estava no mundo
e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu.
Veio para o que era seu
e os seus não O receberam.
Mas àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus.
E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Nós vimos a sua glória,
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito,
cheio de graça e de verdade.
João dá testemunho d’Ele, exclamando:
«Era deste que eu dizia:
‘O que vem depois de mim passou à minha frente,
porque existia antes de mim’».
Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos
graça sobre graça.
Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés,
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
A Deus, nunca ninguém O viu.
O Filho Unigénito, que está no seio do Pai,
é que O deu a conhecer.
Palavra da salvação.
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2 DE JANEIRO

Das seguintes leituras indicadas para os dias 2 a 7 de Janeiro, utilizam-se as 
que ocorrerem antes do domingo da Epifania.

LEITURA I 1 Jo 2, 22-28

«Permaneça em vós a doutrina que ouvistes desde o princípio»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Quem é o mentiroso,
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
Esse é que é o anticristo:
aquele que nega o Pai e o Filho.
Quem nega o Filho também não reconhece o Pai.
Quem confessa o Filho reconhece também o Pai.
Portanto, permaneça em vós 
a doutrina que ouvistes desde o princípio.
Se permanecer em vós a doutrina que ouvistes desde o princípio,
também vós permanecereis no Filho e no Pai.
E a promessa que o Filho nos fez é a vida eterna.
Era isto o que eu tinha a escrever-vos
acerca dos que tentam enganar-vos.
Para vós, porém, a unção que recebestes de Cristo
permanece em vós
e não precisais que alguém vos ensine.
Uma vez que a unção de Cristo vos instrui sobre todas as coisas
e é verdadeira e não mente,
permanecei n’Ele, conforme ela vos ensinou.
E agora, meus filhos, permanecei em Cristo,
para que possamos ter plena confiança quando Ele Se manifestar
e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4. (R. 3a)

Refrão:  Todos os confins da terra
 viram a salvação do nosso Deus.

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.

ALELUIA Hebr 1, 1-2

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Muitas vezes e de muitos modos
falou Deus antigamente aos nossos pais pelos Profetas.
Nestes dias, que são os últimos,
Deus falou-nos por seu Filho.                        Refrão
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EVANGELHO Jo 1, 19-28

«Ele vem depois de mim»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Foi este o testemunho de João Baptista,
quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém
sacerdotes e levitas para lhe perguntarem:
«Quem és tu?»
Ele confessou e não negou:
«Eu não sou o Messias».
Eles perguntaram-lhe:
«Então, quem és tu? És Elias?»
«Não sou», respondeu ele.
«És o Profeta?»
Ele respondeu: «Não».
Disseram-lhe então: «Quem és tu? 
Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram,
que dizes de ti mesmo?»
Ele declarou:
«Eu sou a voz que clama no deserto:
‘Endireitai o caminho do Senhor’,
como disse o profeta Isaías».
Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: 
«Então porque baptizas,
se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?»
João respondeu-lhes:
«Eu baptizo na água;
mas no meio de vós está Alguém que não conheceis:
Aquele que vem depois de mim,
a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias».
Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão,
onde João estava a baptizar.
Palavra da salvação.



1433 DE JANEIRO

3 DE JANEIRO

Se ocorrer antes da Epifania.

LEITURA I 1 Jo 2, 29 __ 3, 6

«Quem permanece n’Ele não peca»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Se sabeis que Deus é justo,
compreendereis também 
que todo aquele que pratica a justiça nasceu d’Ele.
Vede que admirável amor o Pai nos consagrou
em nos chamarmos filhos de Deus.
E somo-lo de facto.
Se o mundo não nos conhece,
é porque não O conheceu a Ele.
Caríssimos, agora somos filhos de Deus
e ainda não se vê o que havemos de ser.
Mas sabemos que, quando Jesus Se manifestar,
seremos semelhantes a Ele,
porque O veremos tal como Ele é.
Todo aquele que tem n’Ele esta esperança
torna-se puro como Ele é puro.
Quem comete o pecado transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei.
Mas vós sabeis que Jesus Se manifestou para tirar os pecados
e n’Ele não existe pecado.
Quem permanece n’Ele não peca;
quem peca não O vê nem O conhece.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.3cd-4.5-6 (R. 3a) 

Refrão: Todos os confins da terra
 viram a salvação do nosso Deus. 

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

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

Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.
  

ALELUIA Jo 1, 14a.12a

Refrão: Aleluia        Repete-se
O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Àqueles que O receberam deu-lhes o poder
de se tornarem filhos de Deus.                   Refrão
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EVANGELHO Jo 1, 29-34

«Eis o Cordeiro de Deus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
No dia seguinte ao seu primeiro testemunho,
João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro,
e exclamou:
«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
É d’Ele que eu dizia:
‘Depois de mim vem um homem que passou à minha frente,
porque era antes de mim’.
Eu não O conhecia,
mas foi para Ele Se manifestar a Israel
que eu vim baptizar na água».
João deu este testemunho, dizendo:
«Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba
e permanecer sobre Ele.
Eu não O conhecia,
mas quem me enviou a baptizar na água é que me disse:
‘Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer
é que baptiza no Espírito Santo’.
Ora eu vi e dou testemunho
de que Ele é o Filho de Deus».
Palavra da salvação.
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 4 DE JANEIRO

Se ocorrer antes da Epifania

LEITURA I 1 Jo 3, 7-10

«Não pode pecar, porque nasceu de Deus»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Meus filhos, ninguém vos engane.
Quem pratica a justiça é justo
como Ele, Jesus, é justo.
Quem comete o pecado é do Diabo,
porque o Diabo é pecador desde o princípio.
Foi para destruir as obras do Diabo
que o Filho de Deus Se manifestou.
Quem nasceu de Deus não comete o pecado,
porque permanece nele uma semente divina;
e não pode pecar, porque nasceu de Deus.
Nisto se distinguem os filhos de Deus e os filhos do Diabo:
quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão
não é de Deus.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.7-8.9 (R. 3a) 

Refrão: Todos os confins da terra
 viram a salvação do nosso Deus.

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

Ressoe o mar e tudo o que ele encerra,
a terra inteira e tudo o que nela habita;
aplaudam os rios
e as montanhas exultem de alegria.

Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra:
julgará o mundo com justiça
e os povos com equidade.

  
 

ALELUIA Jo 1, 14a.12a

Refrão: Aleluia        Repete-se
O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Àqueles que O receberam deu-lhes o poder
 de se tornarem filhos de Deus.         Refrão
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EVANGELHO Jo 1, 35-42

«Encontrámos o Messias»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
estava João Baptista com dois dos seus discípulos
e, vendo Jesus que passava, disse:
«Eis o Cordeiro de Deus».
Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras
e seguiram Jesus.
Entretanto, Jesus voltou-Se;
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:
«Que procurais?»
Eles responderam:
«Rabi — que quer dizer ‘Mestre’ — onde moras?»
Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».
Eles foram ver onde morava
e ficaram com Ele nesse dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de Simão Pedro,
foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus.
Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
«Encontrámos o Messias» — que quer dizer ‘Cristo’ — ;
e levou-o a Jesus.
Fitando nele os olhos, Jesus disse-lhe:
«Tu és Simão, filho de João.
Chamar-te-ás Cefas» — que quer dizer ‘Pedro’.
Palavra da salvação.
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5 DE JANEIRO

Se ocorrer antes da Epifania.

LEITURA I 1 Jo 3, 11-21

«Passámos da morte  para a vida, porque amamos os irmãos»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio:
«Amemo-nos uns aos outros».
Não sejamos como Caim,
que era do Maligno e matou o seu irmão.
E porque o matou?
Porque as suas obras eram más,
ao passo que as do seu irmão eram justas.
Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia.
Nós sabemos que passámos da morte para a vida,
porque amamos os nossos irmãos.
Quem não ama permanece na morte.
Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida
e vós sabeis que nenhum homicida
tem a vida eterna permanecendo em si.
Nisto conhecemos o amor:
Ele deu a sua vida por nós
e nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos.
Se alguém possui bens deste mundo
e, ao ver o seu irmão passar necessidade,
lhe fecha o coração,
como pode estar nele o amor de Deus?
Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua,
mas com obras e em verdade.
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Deste modo saberemos que somos da verdade
e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus;
porque se o nosso coração nos acusar,
Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas.
Caríssimos, se o coração não nos condena,
temos confiança diante de Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 99 (100), 2.3.4.5 (R. 2a) 

Refrão: Aclamai o Senhor, terra inteira.

Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.

Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Entrai pelas suas portas, dando graças,
penetrai em seus átrios com hinos de louvor,
glorificai-O, bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração. 

ALELUIA                              

Refrão: Aleluia        Repete-se
Santo é o dia que nos trouxe a luz.
Vinde adorar o Senhor.
Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra.   Refrão
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EVANGELHO Jo 1, 43-51

«Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
Jesus resolveu partir para a Galileia.
Encontrou Filipe e disse-lhe: «Segue-Me».
Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou Natanael e disse-lhe:
«Encontrámos Aquele de quem está escrito na Lei de Moisés
e nos Profetas.
É Jesus de Nazaré, filho de José».
Disse-lhe Natanael:
«De Nazaré pode vir alguma coisa boa?»
Filipe respondeu-lhe: «Vem ver».
Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e disse:
«Eis um verdadeiro israelita,
em quem não há fingimento».
Perguntou-lhe Natanael: «De onde me conheces?»
Jesus respondeu-lhe:
«Antes que Filipe te chamasse,
Eu vi-te quando estavas debaixo da figueira».
Disse-lhe Natanael:
«Mestre, Tu és o Filho de Deus,
Tu és o Rei de Israel!».
Jesus respondeu:
«Porque te disse: ‘Eu vi-te debaixo da figueira’, acreditas.
Verás coisas maiores do que estas».
E acrescentou:
«Em verdade, em verdade vos digo:
Vereis o Céu aberto
e os Anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do homem».
Palavra da salvação.
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6 DE JANEIRO

Se ocorrer antes da Epifania.

LEITURA I 1 Jo 5, 5-13

«O Espírito, a água e o sangue»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Quem é o vencedor do mundo
senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus?
Este é O que veio pela água e pelo sangue:
Jesus Cristo;
não só com a água, mas com a água e o sangue.
É o Espírito que dá testemunho,
porque o Espírito é a verdade.
São três que dão testemunho:
o Espírito, a água e o sangue;
e os três estão de acordo.
Se aceitamos o testemunho dos homens,
o testemunho de Deus é maior,
porque o testemunho de Deus
consiste naquele que Ele deu de seu Filho.
Quem acredita no Filho de Deus
tem em si mesmo este testemunho.
Quem não acredita em Deus considera-O mentiroso,
porque não acredita no testemunho dado por Deus
acerca de seu Filho.
E o testemunho é este:
Deus deu-nos a vida eterna
e esta vida está em seu Filho.
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Quem tem o Filho tem a vida,
quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Escrevo-vos estas coisas,
para saberdes que tendes a vida eterna,
vós que acreditais no nome do Filho de Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 147, 12-13.14-15.19-20 
 (R. 12a ou Aleluia)

Refrão: Jerusalém, louva o teu Senhor.

      Ou: Aleluia.

Glorifica, Jerusalém, o Senhor,
louva, Sião, o teu Deus.
Ele reforçou as tuas portas
e abençoou os teus filhos.

Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras
e saciou-te com a flor da farinha.
Envia à terra a sua palavra,
corre veloz a sua mensagem.

Revelou a sua palavra a Jacob,
suas leis e preceitos a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo,
a nenhum outro manifestou os seus juízos.

ALELUIA cf. Mc 9, 6

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».

                          Refrão        
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EVANGELHO Mc  1, 7-11

«Tu és o meu Filho muito amado:
em Ti pus a minha complacência»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
João começou a pregar, dizendo:
«Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu,
diante do qual eu não sou digno de me inclinar
para desatar as correias das suas sandálias.
Eu baptizo na água,
mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo».

Sucedeu que, naqueles dias,
Jesus veio de Nazaré da Galileia
e foi baptizado por João no rio Jordão.
Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se
e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele.
E dos céus ouviu-se uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado,
em Ti pus toda a minha complacência».
Palavra da salvação.
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Em vez deste Evangelho pode ler-se o seguinte:

EVANGELHO          Forma longa Lc 3, 23-38

«Genealogia de Jesus Cristo, Filho de Adão, Fiho de Deus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus, ao iniciar o seu ministério, tinha cerca de trinta anos.
Ele era, como se pensava, filho de José,
que era filho de Heli, filho de Matat, filho de Levi,
filho de Melqui, filho de Janai, filho de José,
filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum,
filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat,
filho de Matatias, filho de Semein, filho de José,
filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa,
filho de Zorobabel, filho de Salatiel,
filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi,
filho de Cosã, filho de Elmadã, filho de Her,
filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim,
filho de Matat, filho de Levi, filho de Simeão,
filho de Judá, filho de José, filho de Jonã,
filho de Eliacim, filho de Meleia, filho de Mená,
filho de Matatá, filho de Natã, filho de David,
filho de Jessé, filho de Obed, filho de Booz,
filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminabad,
filho de Admin, filho de Arni, filho de Esron,
filho de Farés, filho de Judá, 
filho de Jacob, filho de Isaac, filho de Abraão,
filho de Taré, filho de Nacor, filho de Seruc,
filho de Ragau, filho de Faleg, filho de Eber,
filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxad,
filho de Sem, filho de Noé, filho de Lamec,
filho de Matusalém, filho de Henoc, filho de Jared,
filho de Maleleel, filho de Cainã, filho de Enós,
filho de Set, filho de Adão, filho de Deus.
Palavra da salvação.
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EVANGELHO          Forma breve Lc 3, 23.31-34.36.38

«Genealogia de Jesus Cristo, filho de Adão, filho de Deus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus, ao iniciar o seu ministério, tinha cerca de trinta anos.
Ele era, como se pensava, filho de José,
que era filho de Heli, filho de Meleia, filho de Mená,
filho de Matatá, filho de Natã, filho de David,
filho de Jessé, filho de Obed, filho de Booz,
filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminabad,
filho de Admin, filho de Arni, filho de Esron,
filho de Farés, filho de Judá, 
filho de Jacob, filho de Isaac, filho de Abraão,
filho de Taré, filho de Nacor, filho de Cainã, 
filho de Arfaxad, filho de Sem, filho de Noé, 
filho de Lamec, filho de Enós, filho de Set, 
filho de Adão, filho de Deus.
Palavra da salvação.
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7 DE JANEIRO

Se ocorrer antes da Epifania.

LEITURA I 1 Jo 5, 14-21

«Escuta-nos em tudo o que Lhe pedirmos»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Esta é a confiança que temos em Deus:
se Lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele escuta-nos.
E sabendo que nos escuta em tudo o que Lhe pedirmos,
sabemos também que alcançaremos o que Lhe tivermos pedido.
Se alguém vir seu irmão 
cometer um pecado que não o leva à morte,
reze e Deus lhe dará a vida,
se de facto o pecado cometido não leva à morte.
Há um pecado que leva à morte;
não é por este pecado que eu digo que se reze.
Toda a iniquidade é pecado,
mas nem todo o pecado leva à morte.
Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca,
porque o guarda Aquele que foi gerado por Deus
e o Maligno não o pode atingir.
Sabemos que somos de Deus,
mas o mundo inteiro está sujeito ao Maligno.
E sabemos também que veio o Filho de Deus
e nos deu inteligência para conhecermos o Verdadeiro.
Nós estamos no Verdadeiro,
por seu Filho, Jesus Cristo,
que é o Deus verdadeiro e a vida eterna.
Meus filhos, guardai-vos dos falsos deuses.  
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 149, 1-2.3-4.5-6a.9b (R. 4a ou Aleluia) 

Refrão: O Senhor ama o seu povo. 

      Ou: Aleluia.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor na assembleia dos santos.
Alegre-se Israel em seu Criador,
rejubilem os filhos de Sião em seu Rei.

Louvem o seu nome com danças,
cantem ao som do tímpano e da cítara,
porque o Senhor ama o seu povo,
coroa os humildes com a vitória.

Exultem de alegria os fiéis,
cantem jubilosos em suas casas;
em sua boca os louvores de Deus.
Esta é a glória de todos os seus fiéis. 
 

ALELUIA Lc 7, 16

Refrão: Aleluia        Repete-se
Apareceu entre nós um grande profeta:
Deus visitou o seu povo.         Refrão 

EVANGELHO Jo 2, 1-11

«Em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia
e estava lá a Mãe de Jesus.
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Jesus e os seus discípulos 
foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe:
«Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso?
Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes:
«Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra,
destinadas à purificação dos judeus,
e cada uma levava duas ou três medidas.
Disse-lhes Jesus:
«Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes:
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa».
E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
— ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam —
chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem,
serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia,
Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória
e os discípulos acreditaram n’Ele.
Palavra da salvação.
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S E M A N A   D E P O I S   D A   E P I F A N I A

As seguintes leituras utilizam-se nos dias que se seguem à solenidade da 
Epifania.

Desde a Segunda-feira que se segue ao domingo em que se celebra o 
Baptismo do Senhor, começam as leituras do Tempo Comum.

Quando a solenidade da Epifania ocorre no dia 7 ou 8 de Janeiro — isso é 
possível nas regiões em que a solenidade da Epifania é celebrada no domingo que 
ocorre entre os dias 2 e 8 de Janeiro — celebra-se na Segunda-feira seguinte a festa 
do Baptismo do Senhor, começando na Terça-feira seguinte as leituras do Tempo 
Comum.
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SEGUNDA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA

ou 7 de Janeiro (onde a Epifania é celebrada no dia 6)

LEITURA I 1 Jo 3, 22 — 4, 6

        «Examinai os espíritos, para ver se são de Deus»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Nós recebemos de Deus tudo o que Lhe pedirmos,
porque cumprimos os seus mandamentos
e fazemos o que Lhe é agradável.
É este o seu mandamento:
acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo,
e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou.
Quem observa os seus mandamentos
permanece em Deus e Deus nele.
E sabemos que permanece em nós
pelo Espírito que nos concedeu.
Caríssimos, não deis crédito a qualquer espírito,
mas examinai os espíritos para ver se são de Deus,
porque surgiram no mundo muitos falsos profetas.
Nisto conhecereis o espírito de Deus:
todo o espírito que confessa a Jesus Cristo feito homem
é de Deus;
e todo o espírito que não confessa a Jesus
não é de Deus.
Este é o espírito do Anticristo,
do qual ouvistes dizer que havia de vir
e agora já está no mundo.
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Vós, meus filhos, sois de Deus e já os vencestes,
porque Aquele que está no meio de vós
é maior do que aquele que está no mundo.
Eles são do mundo;
por isso falam a linguagem do mundo
e o mundo escuta-os.
Nós somos de Deus
e quem conhece a Deus escuta-nos;
quem não é de Deus não nos escuta.
Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 2, 7-8.10-11 (R. 8a) 

Refrão: Eu te darei os povos em herança. 

Vou proclamar o decreto do Senhor.
Ele disse-me: ‘Tu és meu filho, Eu hoje te gerei.
Pede-me e te darei as nações em herança
e os confins da terra para teu domínio’.

Agora, ó reis, tomai sentido,
atendei, vós que julgais a terra.
Servi o Senhor com temor,
aclamai-O com reverência.  

 

ALELUIA cf. Mt 4, 23

Refrão: Aleluia        Repete-se
Jesus proclamava o Evangelho do reino
e curava todas as doenças entre o povo.   Refrão
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EVANGELHO Mt 4, 12-17.23-25

«Está próximo o reino dos Céus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso,
retirou-Se para a Galileia.
Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum,
terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer:
«Terra de Zabulão e terra de Neftali,
estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios:
o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte
uma luz se levantou».
Desde então, Jesus começou a pregar:
«Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos Céus».
Depois percorria toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas,
proclamando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.
A sua fama propagou-se por toda a Síria:
traziam-Lhe todos os que estavam doentes,
atingidos de diversos males e sofrimentos,
possessos, epilépticos e paralíticos,
e Jesus curava-os.
Seguiram-n’O grandes multidões,
que tinham vindo da Galileia e da Decápole,
de Jerusalém, da Judeia e de Além-Jordão.
Palavra da salvação.
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TERÇA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA

ou 8 de Janeiro (onde a Epifania é celebrada no dia 6)

LEITURA I 1 Jo 4, 7-10

«Deus é amor»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Amemo-nos uns aos outros,
porque o amor vem de Deus
e todo aquele que ama 
nasceu de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor.
Assim se manifestou o amor de Deus para connosco:
Deus enviou ao mundo o seu Filho Unigénito,
para que vivamos por Ele.
Nisto consiste o seu amor:
não fomos nós que amámos a Deus,
mas foi Ele que nos amou
e nos enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 71 (72), 2.3-4ab.7-8. (R. cf. 11)

Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra.

Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Os montes trarão a paz ao povo
e as colinas a justiça.
Ele fará justiça aos humildes
e salvará os indigentes.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

ALELUIA Lc 4, 18

Refrão: Aleluia        Repete-se
O Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova,
a proclamar aos cativos a redenção.              Refrão

EVANGELHO Mc 6, 34-44

Ao multiplicar os pães, Jesus manifestou-Se como profeta

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus viu uma grande multidão
e compadeceu-se deles,
porque eram como ovelhas sem pastor.
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Começou então a ensiná-los demoradamente.
Como a hora ia já muito adiantada,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
«O local é deserto
e a hora já vai adiantada.
Manda-os embora,
para irem aos casais e aldeias mais próximas
comprar de comer».
Jesus respondeu-lhes:
«Dai-lhes vós mesmos de comer».
Disseram-Lhe eles:
«Havemos de ir comprar duzentos denários de pão,
para lhes darmos de comer?»
Jesus perguntou-lhes:
«Quantos pães tendes? Ide ver».
Eles foram verificar e responderam:
«Temos cinco pães e dois peixes».
Ordenou-lhes então que os fizessem sentar a todos, por grupos,
sobre a verde relva.
Eles sentaram-se, repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta.
Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu e pronunciou a bênção.
Depois partiu os pães e foi-os dando aos discípulos, 
para que eles os distribuíssem.
Repartiu por todos também os peixes.
Todos comeram até ficarem saciados;
e encheram ainda doze cestos com os pedaços de pão e de peixe.
Os que comeram dos pães eram cinco mil homens.
Palavra da salvação.
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QUARTA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA

ou 9 de Janeiro (onde a Epifania é celebrada no dia 6)

LEITURA I 1 Jo 4, 11-18

«Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Se Deus nos amou tanto,
também nós devemos amar-nos uns aos outros.
A Deus ninguém jamais O viu.
Se nos amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós
e em nós o seu amor é perfeito.
Nisto conhecemos que estamos n’Ele e Ele em nós:
porque nos deu o seu Espírito.
E nós vimos e damos testemunho
de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus.
Nós conhecemos o amor de Deus por nós
e acreditamos no seu amor.
Deus é amor:
quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele.
Nisto se realiza a perfeição do amor de Deus em nós,
porque somos neste mundo como é Jesus
e assim temos plena confiança no dia do juízo.
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No amor não há temor;
o amor que é perfeito expulsa o temor,
porque o temor supõe um castigo.
Quem teme não é perfeito no amor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  71 (72),  2.10-11.12-13(R. cf. 11)

Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor,
 todos os povos da terra.

Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes,
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas.
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis,
todos os povos o hão-de servir.

Socorrerá o pobre que pede auxílio
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
e defenderá a vida dos oprimidos.

ALELUIA cf. 1 Tim 3, 16

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Glória a Vós, Jesus Cristo, anunciado aos gentios;
glória a Vós, Jesus Cristo, acreditado no mundo.    
           Refrão
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EVANGELHO Mc 6, 45-52

«Viram Jesus caminhando sobre o mar»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Depois de ter matado a fome a cinco mil homens,
Jesus obrigou os discípulos a subirem para o barco
e a seguirem antes d’Ele para a outra margem,
em direcção a Betsaida,
enquanto Ele despedia a multidão.
Depois de a ter despedido,
subiu a um monte, para orar.
Ao anoitecer, estava o barco no meio do mar
e Jesus sozinho em terra.
Ao ver os discípulos cansados de remar,
porque o vento lhes era contrário,
pela quarta vigília da noite
foi ter com eles, caminhando sobre o mar,
mas ia passar adiante.
Ao verem Jesus caminhando sobre o mar,
os discípulos julgaram que era um fantasma
e começaram a gritar,
porque todos O viram e ficaram atemorizados.
Mas Jesus falou-lhes logo, dizendo:
«Tende confiança. Sou Eu, não temais».
Depois subiu para junto deles no barco
e o vento amainou.
Todos se encheram de espanto,
porque o seu coração estava endurecido,
e não tinham compreendido a multiplicação dos pães.
Palavra da salvação.
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QUINTA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA

ou 10 de Janeiro (onde a Epifania é celebrada no dia 6)

LEITURA I 1 Jo 4, 19  _  5, 4

«Quem ama a Deus ame também o seu irmão»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Nós devemos amar,
porque Deus nos amou primeiro.
Se alguém disser: «Amo a Deus» e odiar o seu irmão,
é mentiroso.
Quem não ama o seu irmão, que vê,
não pode amar a Deus, que não vê.
É este o mandamento que recebemos d’Ele:
quem ama a Deus ame também o seu irmão.
Quem acredita que Jesus é o Messias
nasceu de Deus
e quem ama Aquele que gerou
ama também o que d’Ele nasceu.
Nós sabemos que amamos os filhos de Deus
quando amamos a Deus, cumprindo 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.
E esta é a vitória que venceu o mundo:
a nossa fé.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 71 (72), 2.14.15bc.17 (R. cf. 11) 

Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor,
 todos os povos da terra.

Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Ele os libertará da opressão e da violência
e o sangue deles será precioso a seus olhos;
por ele hão-de rezar sempre
e todos os dias o bendirão.

O seu nome será eternamente bendito
e durará tanto como a luz do sol;
nele serão abençoadas todas as nações,
todos os povos da terra o hão-de bendizer.

 

ALELUIA Lc 4, 18

Refrão: Aleluia        Repete-se
 O Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova,

a proclamar aos cativos a redenção.                Refrão
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EVANGELHO Lc 4, 14-22a        

«Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito,
e a sua fama propagou-se por toda a região.
Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos.
Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume, 
entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías
e, ao abrir o livro, 
encontrou a passagem em que estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres;
Ele Me enviou a proclamar a redenção aos cativos
e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos
e a proclamar o ano da graça do Senhor».
Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se.
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes:
«Cumpriu-se hoje mesmo
 esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor
e se admiravam da mensagem da graça
que saía da sua boca.
Palavra da salvação.
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SEXTA-FEIRA DEPOIS DA EPIFANIA

ou 11 de Janeiro (onde a Epifania é celebrada no dia 6)

LEITURA I 1 Jo 5, 5-13

 «O Espírito, a água e o sangue»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Quem é o vencedor do mundo
senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus?
Este é O que veio pela água e pelo sangue:
Jesus Cristo;
não só com a água, mas com a água e o sangue.
É o Espírito que dá testemunho,
porque o Espírito é a verdade.
São três que dão testemunho:
o Espírito, a água e o sangue;
e os três estão de acordo.
Se aceitamos o testemunho dos homens,
o testemunho de Deus é maior,
porque o testemunho de Deus
consiste naquele que Ele deu de seu Filho.
Quem acredita no Filho de Deus
tem em si mesmo este testemunho.
Quem não acredita em Deus considera-O um mentiroso,
porque não acredita no testemunho dado por Deus
acerca de seu Filho.
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E o testemunho é este:
Deus deu-nos a vida eterna
e esta vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida,
quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Escrevo-vos estas coisas,
para saberdes que tendes a vida eterna,
vós que acreditais no nome do Filho de Deus.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 147, 12-13.14-15.19-20 
 (R. 12a ou Aleluia)

Refrão: Jerusalém, louva o teu Senhor.

      Ou: Aleluia.

Glorifica, Jerusalém, o Senhor,
louva, Sião, o teu Deus.
Ele reforçou as tuas portas
e abençoou os teus filhos.

Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras
e saciou-te com a flor da farinha.
Envia à terra a sua palavra,
corre veloz a sua mensagem.

Revelou a sua palavra a Jacob,
suas leis e preceitos a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo,
a nenhum outro manifestou os seus juízos.
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ALELUIA cf. Mt 4, 23

Refrão: Aleluia        Repete-se
Jesus proclamava o Evangelho do reino
e curava todas as doenças entre o povo.    Refrão

EVANGELHO Lc 5, 12-16

«Imediatamente a lepra o deixou»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
estando Jesus em certa cidade,
apareceu um homem cheio de lepra.
Ao ver Jesus, 
caiu de rosto por terra e suplicou-Lhe:
«Senhor, se quiseres, podes curar-me».
Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo:
«Eu quero; fica curado».
E imediatamente a lepra o deixou.
Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse,
mas acrescentou:
«Vai mostrar-te ao sacerdote
e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou,
para lhes servir de testemunho».
Cada vez se divulgava mais a fama de Jesus
e reuniam-se grandes multidões
para O ouvirem e serem curados dos seus males.
Mas Jesus costumava retirar-Se em lugares desertos para orar.
Palavra da salvação.
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SÁBADO DEPOIS DA EPIFANIA

ou 12 de Janeiro (onde a Epifania é celebrada no dia 6)

LEITURA I 1 Jo 5, 14-21

«Escuta-nos em tudo o que Lhe pedirmos»

Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos:
Esta é a confiança que temos em Deus:
se Lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele escuta-nos.
E sabendo que nos escuta em tudo o que Lhe pedirmos,
sabemos também que alcançaremos o que Lhe tivermos pedido.
Se alguém vir seu irmão 
cometer um pecado que não o leva à morte,
reze e Deus lhe dará a vida,
se de facto o pecado cometido não leva à morte.
Há um pecado que leva à morte;
não é por este pecado que eu digo que se reze.
Toda a iniquidade é pecado,
mas nem todo o pecado leva à morte.
Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca,
porque o guarda Aquele que foi gerado por Deus
e o Maligno não o pode atingir.
Sabemos que somos de Deus,
mas o mundo inteiro está sujeito ao Maligno.
E sabemos também que veio o Filho de Deus
e nos deu inteligência para conhecermos o Verdadeiro.
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Nós estamos no Verdadeiro,
por seu Filho, Jesus Cristo,
que é o Deus verdadeiro e a vida eterna.
Meus filhos, guardai-vos dos falsos deuses.  
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 149, 1-2.3-4.5-6a.9b (R. 4a ou Aleluia) 

Refrão: O Senhor ama o seu povo.

      Ou: Aleluia.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor na assembleia dos santos.
Alegre-se Israel em seu Criador,
rejubilem os filhos de Sião em seu Rei.

Louvem o seu nome com danças,
cantem ao som do tímpano e da cítara,
porque o Senhor ama o seu povo,
coroa os humildes com a vitória.

Exultem de alegria os fiéis,
cantem jubilosos em suas casas;
em sua boca os louvores de Deus.
Esta é a glória de todos os seus fiéis.  

ALELUIA Mt 4, 16

Refrão: Aleluia.          Repete-se

O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte
 uma luz se levantou.                                     Refrão
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EVANGELHO Jo 3, 22-30

«O amigo do esposo sente muita alegria ao ouvir a sua voz»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
foi Jesus com os seus discípulos para o território da Judeia,
onde Se demorou com eles,
e começou a baptizar.
João baptizava em Enon, perto de Salim,
porque ali a água era abundante
e aparecia muita gente para se baptizar.
João ainda não tinha sido encarcerado.
Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu
a respeito da purificação.
Foram ter com João e disseram-lhe:
«Mestre, Aquele que estava contigo na outra margem do Jordão
e de quem deste testemunho
anda a baptizar e todos vão ter com Ele».
João respondeu:
«Ninguém pode receber coisa alguma,
se não lhe for dada do Céu.
Vós próprios sois testemunhas de que eu disse:
‘Não sou o Messias,
mas aquele que foi enviado à sua frente’.
Quem tem a esposa é o esposo;
e o amigo do esposo, que o acompanha e escuta,
sente muita alegria ao ouvir a sua voz.
Essa é a minha alegria, que agora é completa:
Ele deve crescer e eu diminuir». 
Palavra da salvação.


