JANEIRO
1 de Janeiro
Oitava do Natal
SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
No Próprio do Tempo: Leccionário Dominical, na Oitava do Natal do Senhor.

2 de Janeiro
S. Basílio Magno e S. Gregório de Nazianzo
bispos e doutores da Igreja
Memória
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
LEITURA I
Ef 4, 1-7.11-13: p. 539
SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23) 1-3a.3b-4.5.6: p. 498
EVANGELHO
Mt 23, 8-12: p. 516

3 de Janeiro
Santíssimo Nome de Jesus
Em Angola e S. Tomé: Memória
Missa Votiva do Santíssimo Nome de Jesus – Lec. VIII: pp. 1004 ss.
Filip 2, 1-11

LEITURA I

«Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
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Se há em Cristo alguma consolação,
algum conforto na caridade,
se existe alguma comunhão no Espírito,
alguns sentimentos de ternura e misericórdia,
então completai a minha alegria,
tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade,
numa só alma e num só coração.
Não façais nada por rivalidade nem por vanglória;
mas, com humildade,
considerai os outros superiores a vós mesmos,
sem olhar cada um aos seus próprios interesses,
mas aos interesses dos outros.
Tende em vós os mesmos sentimentos
que havia em Cristo Jesus.
Ele, que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo,
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte, e morte de cruz.
Por isso, Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem,
no céu, na terra e nos abismos,
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor,
para glória de Deus Pai.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 8, 4-5.6-7.8-9
(R. 2)

Refrão: Como é admirável o vosso nome em toda a terra,
Senhor, nosso Deus!

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos,		
a lua e as estrelas que lá colocastes,
que é o homem para que Vos lembreis dele,
o filho do homem para dele Vos ocupardes?
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Fizestes dele quase um ser divino,
de honra e glória o coroastes;
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos,
tudo submetestes a seus pés:
Ovelhas e bois, todos os rebanhos,
e até os animais selvagens,
as aves do céu e os peixes do mar,
tudo o que se move nos oceanos.
Mt 1, 21

ALELUIA

Refrão: Aleluia.			

Repete-se

O que nela se gerou é fruto do Espírito Santo;
Ela dará à luz um filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus.
	 
Refrão
Lc 2, 21-24

EVANGELHO

«Deram-Lhe o nome de Jesus»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Quando se completaram os oito dias
para o Menino ser circuncidado,
deram-Lhe o nome de Jesus,
indicado pelo Anjo,
antes de ter sido concebido no seio materno.
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.
Palavra da salvação.
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7 de Janeiro
S. Raimundo de Penaforte, presbítero
Comum dos Pastores: pp. 486 ss.
ou dos Santos (Religiosos): p. 562 ss.

2 Cor 5, 14-20

LEITURA I

«Confiou-nos o ministério da reconciliação»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O amor de Cristo nos impele,
ao pensarmos que um só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram.
Cristo morreu por todos,
para que os vivos deixem de viver para si próprios,
mas vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Assim, daqui em diante,
já não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
agora já não O conhecemos assim.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura;
as coisas antigas passaram: tudo foi renovado.
Tudo isto vem de Deus,
que por Cristo nos reconciliou consigo
e nos confiou o ministério da reconciliação.
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo,
não levando em conta as faltas dos homens
e confiando-nos a palavra da reconciliação.
Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso intermédio.
Nós vos pedimos em nome de Cristo:
reconciliai-vos com Deus.
Palavra do Senhor.

7 DE JANEIRO

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a
(R. 1a)

Refrão: Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Ou: Ó minha alma, louva o Senhor.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor,
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não está sempre a repreender,
nem guarda ressentimento.
Como um pai se compadece de seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.
Ele sabe de que somos formados
e não Se esquece de que somos pó da terra.
A bondade do Senhor permanece eternamente
sobre aqueles que O temem
e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos,
sobre aqueles que guardam a sua aliança.

EVANGELHO

71

Lc 12, 35-40: p. 637
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Em Portugal:

10 de Janeiro
B. Gonçalo de Amarante, presbítero
Comum dos Pastores: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
LEITURA I
Filip 3, 8-14: p. 598
SALMO RESPONSORIAL Salmo 14 (15), 2-3a.3bc-4ab.4c-5: p. 563
EVANGELHO
Mt 13, 44-46: p. 612

13 de Janeiro
S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
1 Jo 2, 18-25

LEITURA I

«Quem confessa o Filho reconhece também o Pai»

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.
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Não vos escrevo por ignorardes a verdade,
mas porque a conheceis
e porque nenhuma mentira provém da verdade.
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.
Palavra do Senhor.
Salmo 109 (110), 1.2.3.4 (R. 4bc)

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec.
Disse o Senhor ao meu Senhor:
«Senta-te à minha direita,
até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés.
O Senhor estenderá de Sião
o ceptro do teu poder
e tu dominarás no meio dos teus inimigos.
A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste
nos esplendores da santidade,
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».
O Senhor jurou e não Se arrependerá:
«Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».
EVANGELHO

Mt 5, 13-19: p. 542
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17 de Janeiro
S. Antão, abade
Memória
Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.
LEITURA I
Ef 6, 10-13.18: p. 597
SALMO RESPONSORIAL Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11: p. 562
Jo 8, 31b-32

ALELUIA

Refrão: Aleluia.		

Repete-se

Se permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos
e conhecereis a verdade, diz o Senhor.		

Refrão
Mt 19, 16-26

EVANGELHO

«Se queres ser perfeito, vende o que tens»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um jovem, que Lhe perguntou:
«Mestre, que hei-de fazer de bom para ter a vida eterna?».
Jesus respondeu-lhe:
«Porque Me interrogas sobre o que é bom?
Bom é um só.
Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos».
Ele perguntou: «Que mandamentos?».
Jesus respondeu-lhe:
«Não matarás, não cometerás adultério;
não furtarás; não levantarás falso testemunho;
honra pai e mãe;
ama o teu próximo como a ti mesmo».
Disse-lhe o jovem:
«Tudo isso tenho eu guardado. Que me falta ainda?».

20 DE JANEIRO

Jesus respondeu-lhe:
«Se queres ser perfeito,
vende o que tens e dá-o aos pobres
e terás um tesouro nos Céus.
Depois vem e segue-Me».
Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido,
porque tinha muitos bens.
Jesus disse então aos seus discípulos:
«Em verdade vos digo:
Um rico dificilmente entrará no reino dos Céus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo duma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos ficaram muito admirados e disseram:
«Quem poderá então salvar-se?».
Jesus olhou para eles e respondeu:
«Aos homens isso é impossível,
mas a Deus tudo é possível».
Palavra da salvação.

20 de Janeiro
S. Fabião, papa e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (para um papa): pp. 486 ss.
LEITURA I
1 Pedro 5, 1-4: p. 513
SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd: p. 492
EVANGELHO
Jo 21, 15-17: p. 525
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No mesmo dia 20 de Janeiro
S. Sebastião, mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
1 Pedro 3, 14-17: p. 476
SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9: p. 458
EVANGELHO
Mt 10, 28-33: p. 480

21 de Janeiro
S. Inês, virgem e mártir
Memória
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
1 Cor 1, 26-31: p. 592
SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6: p. 588
EVANGELHO
Mt 13, 44-46: p. 612

22 de Janeiro
S. Vicente, diácono e mártir
Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
LEITURA I
2 Cor 4, 7-15: p. 472
SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9: p. 458
EVANGELHO
Mt 10, 17-22: p. 479
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24 de Janeiro
S. Francisco de Sales,
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 36 (37), 3-4.5-6.30-31: p. 528
EVANGELHO
Jo 15, 9-17: p. 524

25 de Janeiro
CONVERSÃO DE S. PAULO, APÓSTOLO
Festa
Em vez desta leitura, pode utilizar-se a que se lhe segue.
Act 22, 3-16

LEITURA I

«Levanta-te, recebe o baptismo
e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo disse ao povo:
«Eu sou judeu e nasci em Tarso da Cilícia.
Fui, porém, educado nesta cidade de Jerusalém
e recebi na escola de Gamaliel
uma formação estritamente fiel à Lei dos nossos pais.
Era tão zeloso no serviço de Deus,
como vós todos sois hoje.
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Persegui até à morte esta nova religião,
algemando e metendo na prisão homens e mulheres,
como podem testemunhar o Sumo Sacerdote e todo o Senado.
Recebi até, da parte deles,
cartas para os irmãos de Damasco
e para lá me dirigi,
com a missão de trazer algemados os que lá estivessem,
a fim de serem castigados em Jerusalém.
Sucedeu, porém, que, no caminho,
ao aproximar-me de Damasco, por volta do meio-dia,
de repente brilhou ao redor de mim
uma intensa luz vinda do Céu.
Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia:
‘Saulo, Saulo, porque Me persegues?’.
Eu perguntei: ‘Quem és Tu, Senhor?’.
E Ele respondeu-me:
‘Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues’.
Os meus companheiros viram a luz,
mas não ouviram a voz que me falava.
Então perguntei: ‘Que hei-de fazer, Senhor?’.
E o Senhor disse-me:
‘Levanta-te e vai a Damasco;
lá te dirão tudo o que deves fazer’.
Como eu deixei de ver, por causa do esplendor daquela luz,
cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros.
Entretanto, veio procurar-me certo Ananias,
homem piedoso segundo a Lei
e de boa fama entre todos os judeus que ali viviam.
Ele veio ao meu encontro
e, ao chegar junto de mim, disse-me:
‘Saulo, meu irmão, recupera a vista’.
E, no mesmo instante, pude vê-lo.
Ele acrescentou:
‘O Deus dos nossos pais destinou-te
para conheceres a sua vontade,
para veres o Justo e ouvires a voz da sua boca.

25 DE JANEIRO
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Tu serás sua testemunha diante de todos os homens,
acerca do que viste e ouviste.
Agora, porque esperas?
Levanta-te, recebe o baptismo
e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome’».
Palavra do Senhor.
Em vez da leitura anterior, pode utilizar-se a seguinte:
Act 9, 1-22

LEITURA I

«Dir-te-ão o que deves fazer»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Saulo, respirando ainda ameaças de morte
contra os discípulos do Senhor,
foi ter com o sumo sacerdote
e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco,
a fim de trazer algemados para Jerusalém
quantos seguissem a nova doutrina,
tanto homens como mulheres.
Na viagem, quando estava já próximo de Damasco,
viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do Céu.
Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia:
«Saulo, Saulo, porque Me persegues?».
Ele perguntou: «Quem és Tu, Senhor?».
O Senhor respondeu:
«Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Mas levanta-te, entra na cidade
e aí te dirão o que deves fazer».
Os companheiros de viagem de Saulo
tinham parado emudecidos;
ouviam a voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão,
mas, embora tivesse os olhos abertos, nada via.

80

JANEIRO

Por isso levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco.
Ficou três dias sem vista e sem comer nem beber.
Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias
e o Senhor chamou-o numa visão: «Ananias».
Ele respondeu: «Eis-me aqui, Senhor».
O Senhor disse-lhe:
«Levanta-te e vai à rua chamada Direita
procurar, em casa de Judas,
um homem de Tarso, chamado Saulo, que está a orar».
– Entretanto, Saulo teve uma visão,
em que um homem chamado Ananias
entrava e impunha-lhe as mãos,
para que recuperasse a vista – .
Ananias respondeu:
«Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas
todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém;
e agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes
para prender todos os que invocam o teu nome».
O Senhor disse-lhe:
«Vai, porque esse homem é o instrumento escolhido por Mim,
para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios,
dos reis e dos filhos de Israel.
Eu mesmo lhe mostrarei
quanto ele tem de sofrer pelo meu nome».
Então Ananias partiu, entrou na casa,
impôs as mãos a Saulo e disse-lhe:
«Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor,
– esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas –
a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo».
Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas
e recuperou a vista.
Então levantou-se, recebeu o baptismo
e, tendo tomado alimento, readquiriu as forças.
Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco
e começou logo a proclamar nas sinagogas
que Jesus era o Filho de Deus.
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Todos os que o ouviam ficavam admirados e diziam:
Não é ele que em Jerusalém
perseguia os que invocam este nome?
E não veio aqui para os levar algemados
à presença dos príncipes dos sacerdotes?».
Mas Saulo, cada vez mais fortalecido,
confundia os judeus que habitavam em Damasco,
demonstrando que Jesus era o Messias.
Palavra do Senhor.

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

SALMO RESPONSORIAL

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

cf. Jo 15, 16

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto
e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor.
								Refrão
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Mc 16, 15-18

EVANGELHO

«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus apareceu aos Onze 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».
Palavra da salvação.

Nas missas votivas de São Paulo utilizam-se estas leituras.
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26 de Janeiro
S. Timóteo e S. Tito, bispos
Memória
Comum dos Pastores: pp. 486 e ss.
A primeira leitura é própria.
Em vez desta leitura pode utilizar-se a que se lhe segue.
2 Tim 1, 1-8

LEITURA I

«Evoco a lembrança da tua fé»

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus,
para anunciar a promessa da vida que está em Cristo Jesus,
a Timóteo, meu filho caríssimo:
a graça, a misericórdia e a paz
da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Nosso Senhor.
Dou graças a Deus,
a quem sirvo com pura consciência,
a exemplo dos meus antepassados,
quando, noite e dia, sem cessar,
me recordo de ti nas minhas orações.
Ao lembrar-me das tuas lágrimas,
sinto grande desejo de voltar a ver-te,
para me encher de alegria.
Evoco a lembrança da tua fé sincera,
que também foi a da tua avó Lóide e da tua mãe Eunice
e não duvido que é a tua também.
Por isso te exorto a que reanimes o dom de Deus
que recebeste pela imposição das minhas mãos.
Deus não nos deu um espírito de timidez,
mas de fortaleza, de caridade e moderação.
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Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor,
nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro;
mas sofre comigo pelo Evangelho,
confiando no poder de Deus.
Palavra do Senhor.
Em vez da leitura precedente, pode utilizar-se a seguinte:
Tito 1, 1-5

LEITURA I

«A Tito, meu verdadeiro filho segundo a nossa fé comum»

Início da Epístola do apóstolo São Paulo a Tito
Paulo, servo de Deus, Apóstolo de Jesus Cristo,
para levar os eleitos de Deus à fé
e ao conhecimento da verdade conforme à piedade,
na esperança da vida eterna.
Antes dos tempos antigos,
Deus, que não mente, prometeu esta vida eterna,
e no tempo determinado manifestou a sua palavra,
através da mensagem que me foi confiada
por ordem de Deus, nosso Salvador.
A Tito, meu verdadeiro filho segundo a nossa fé comum,
a graça e a paz de Deus nosso Pai
e de Jesus Cristo, nosso Salvador!
Eu deixei-te em Creta,
para acabares de organizar o que faltava
e estabeleceres anciãos em cada cidade,
segundo as minhas instruções.
Palavra do Senhor.
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Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10
(R. 3)

SALMO RESPONSORIAL

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.

Lc 4, 18

ALELUIA

Refrão: Aleluia.

Repete-se

O Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova
e aos cativos a redenção.				
Refrão

Lc 10, 1-9

EVANGELHO

«A vossa paz repousará sobre eles»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
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E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi ao dono da seara
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles;
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’.
Palavra da salvação.

27 de Janeiro
S. Ângela Merici, virgem
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Educadoras): pp. 562 ss.
LEITURA I
1 Pedro 4, 7b-11: p. 603
SALMO RESPONSORIAL Salmo 148, 1-2.11-13a.13c-14: p. 554
EVANGELHO
Mc 9, 34-37: p. 627

28 DE JANEIRO

28 de Janeiro
S. Tomás de Aquino,
presbítero e doutor da Igreja
Memória
Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
LEITURA I
Sab 7, 7-10.15-16: p. 528
SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 9 e 10.11 e 12.13 e 14: p. 530
EVANGELHO
Mt 23, 8-12: p. 546

31 de Janeiro
S. João Bosco, presbítero
Memória
Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Educadores): pp. 562ss.
LEITURA I
Filip 4, 4-9: p. 599
SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a: p. 572
EVANGELHO
Mt 18, 1-5: p. 614
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