
FEVEREIRO

2 de Fevereiro

APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Festa

Quando esta festa não ocorre ao domingo, escolhe-se apenas uma das seguintes leitu-
ras antes do Evangelho.

LEITURA  I Mal 3, 1-4

«Entrará no seu templo o Senhor a quem buscais»

Leitura da Profecia de Malaquias
Assim fala o Senhor Deus:
«Vou enviar o meu mensageiro,
para preparar o caminho diante de Mim.
Imediatamente entrará no seu templo
o Senhor a quem buscais,
o Anjo da Aliança por quem suspirais.
Ele aí vem  – diz o Senhor do Universo –.
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda,
quem resistirá quando Ele aparecer?
Ele é como o fogo do fundidor
e como a lixívia dos lavandeiros.
Sentar-Se-á para fundir e purificar:
purificará os filhos de Levi,
como se purifica o ouro e a prata,
e eles serão para o Senhor 
os que apresentam a oblação segundo a justiça.
Então a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor,
como nos dias antigos, como nos anos de outrora.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 23 (24), 7.8.9.10 (R. 10b)

Refrão:  O Senhor do Universo é o Rei da glória.

Levantai, ó portas, os vossos umbrais,
alteai-vos, pórticos antigos,
e entrará o Rei da glória.

Quem é esse Rei da glória?
O Senhor forte e poderoso,
o Senhor poderoso nas batalhas.

Levantai, ó portas, os vossos umbrais,
alteai-vos, pórticos antigos,
e entrará o Rei da glória.

Quem é esse Rei da glória?
O Senhor dos Exércitos,
é Ele o Rei da glória.

LEITURA II Hebr 2, 14-18                      

«Devia tornar-Se semelhante em tudo aos seus irmãos»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Uma vez que os filhos dos homens
têm o mesmo sangue e a mesma carne,
também Jesus participou igualmente da mesma natureza,
para destruir, pela sua morte,
aquele que tinha poder sobre a morte, isto é, o diabo,
e libertar aqueles que estavam a vida inteira 
sujeitos à servidão,
pelo temor da morte.
Porque Ele não veio em auxílio dos Anjos,
mas dos descendentes de Abraão.

2 DE FEVEREIRO
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Por isso devia tornar-Se semelhante em tudo aos seus irmãos,
para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel
no serviço de Deus,
e assim expiar os pecados do povo.
De facto, porque Ele próprio foi provado pelo sofrimento,
pode socorrer aqueles que sofrem provação. 
Palavra do Senhor.

ALELUIA Lc 2, 32

Refrão: Aleluia.        Repete-se

Luz para se revelar às nações
e glória de Israel, vosso povo.           Refrão

EVANGELHO          Forma longa Lc 2, 22-40

«Os meus olhos viram a vossa salvação»

  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.
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.
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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».
Havia também 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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EVANGELHO          Forma breve Lc 2, 22-32

«Os meus olhos viram a vossa salvação»

  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.
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».
Palavra da salvação.
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Em Guiné-Bissau: 
No mesmo dia 2 de Fevereiro

Nossa Senhora da Candelária
Padroeira
Solenidade

Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.

3 de Fevereiro
S. Brás, bispo e mártir

Comum dos Mártires:  pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja:  pp. 486 ss.

LEITURA I  Rom 5, 1-5:  p. 471
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 116 (117), 1.2:  p. 497
EVANGELHO Mc 16, 15-20:  p. 518

No mesmo dia 3 de Fevereiro
S. Óscar, bispo

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

LEITURA I  Is 52, 7-10:  p. 492
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 95 (96), 1-2a.2b-3.7-8a.10:  p. 493
EVANGELHO Mc 1, 14-20:  p. 517
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Em Angola e Portugal: 

4 de Fevereiro

S. João de Brito, presbítero e mártir
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja (Missionários): pp. 486 ss.

LEITURA I  2 Cor 4, 7-15:  p. 472
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd:  p. 492

ALELUIA Mt 5, 10

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

EVANGELHO Mc 6, 7-17

«Começou a enviá-los»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Jesus chamou os doze Apóstolos
e começou a enviá-los dois a dois.
Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros
e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho,
a não ser o bastão:
nem pão, nem alforge, nem dinheiro;
que fossem calçados com sandálias,
e não levassem duas túnicas.
Disse-lhes também:
«Quando entrardes em alguma casa,
ficai nela até partirdes dali.
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E se não fordes recebidos em alguma localidade,
se os habitantes não vos ouvirem,
ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés
como testemunho contra eles».
Os Apóstolos partiram e pregaram o arrependimento,
expulsaram muitos demónios,
ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos.
Entretanto, o rei Herodes ouviu falar de Jesus,
pois a sua fama chegara a toda a parte e dizia-se:
«João Baptista ressuscitou dos mortos;
por isso ele tem o poder de fazer milagres».
Outros diziam: «É Elias».
Outros diziam ainda:
«É um profeta como os antigos profetas».
Mas Herodes, ao ouvir falar de tudo isto, dizia:
«João, a quem mandei cortar a cabeça, ressuscitou».
De facto, Herodes mandara prender João 
e algemá-lo no cárcere,
por causa de Herodíades, a esposa do seu irmão Filipe,
que ele tinha tomado por sua mulher.
Palavra da salvação.

Durante a Quaresma, não se celebram memórias. Nas solenidades e festas, não se 
utiliza o refrão Aleluia nem no Salmo Responsorial nem na Aclamação antes do 
Evangelho. Nesta última, pode utilizar-se, antes e depois do versículo, uma das 
aclamações da p. 394.

5 de Fevereiro

S. Águeda, virgem e mártir
Memória

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

LEITURA I  1 Cor 1, 26-31:  p. 592
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 30 (31), 3cd-4.6 e 8ab.16-17:  p. 456
EVANGELHO  Lc 9, 23-26:  p. 482
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6 de Fevereiro

SS. Paulo Miki, presbítero
 e Companheiros, mártires

Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.

LEITURA  I Gal 2, 19-20

«Não sou eu que vivo: é Cristo que vive em mim»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos:
Por meio da Lei, morri para a Lei,
a fim de viver para Deus.
Com Cristo estou crucificado.
Já não sou eu que vivo,
é Cristo que vive em mim.
Se ainda vivo dependente de uma natureza carnal,
vivo animado pela fé no Filho de Deus,
que me amou e Se entregou por Mim.
Palavra do Senhor.

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.
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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.

ALELUIA Mt 28, 19a.20b

Refrão: Aleluia.    Repete-se

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

EVANGELHO Mt 28, 16-20

«Ide e ensinai as nações»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os onze discípulos partiram para a Galileia,
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando O viram, adoraram-n’O;
mas alguns ainda duvidaram.
Jesus aproximou-Se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e ensinai todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra da salvação.
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7 de Fevereiro

CINCO CHAGAS DO SENHOR
Festa

LEITURA  I Is 53, 1-10

Foi trespassado por causa das nossas culpas»
(Quarto cântico do servo do Senhor)

Leitura do Livro de Isaías
Quem acreditou no que ouvimos dizer?
A quem se revelou o braço do Senhor?
O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento,
como raiz numa terra árida,
sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar
nem aspecto agradável que possa cativar-nos.
Desprezado e repelido pelos homens,
homem de dores, acostumado ao sofrimento,
era como aquele de quem se desvia o rosto,
pessoa desprezível e sem valor para nós.
Ele suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores.
Mas nós víamos nele um homem castigado,
ferido por Deus e humilhado.
Ele foi trespassado por causa das nossas culpas
e esmagado por causa das nossas iniquidades.
Caiu sobre ele o castigo que nos salva:
pelas suas chagas fomos curados.
Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes,
cada qual seguia o seu caminho.
E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós.
Maltratado, humilhou-se voluntariamente
e não abriu a boca.
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Como cordeiro levado ao matadouro,
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,
ele não abriu a boca.
Foi eliminado por sentença iníqua,
mas, quem se preocupa com a sua sorte?
Foi arrancado da terra dos vivos
e ferido de morte pelos pecados do seu povo.
Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios
e um túmulo no meio de malfeitores,
embora não tivesse cometido injustiça
nem se tivesse encontrado mentira na sua boca.
Aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento.
Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação,
terá uma descendência duradoira,
viverá longos dias
e a obra do Senhor prosperará em suas mãos.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  21 (22), 7-8.15.17-18a.22-23 
 (R. 17c.18a)

Refrão: Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,
 posso contar todos os meus ossos.

Eu sou um verme e não um homem,
o opróbrio dos homens e o desprezo da plebe.
Todos os que me vêem escarnecem de mim,
estendem os lábios e meneiam a cabeça.

Sou como água derramada,
desconjuntam-se todos os meus ossos.
O meu coração tornou-se como cera
e derreteu-se dentro do meu peito.

Matilhas de cães me rodearam,
cercou-me um bando de malfeitores.
Trespassaram as minhas mãos e os os meus pés,
posso contar todos os meus ossos.
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Salvai-me das fauces do leão
e dos chifres dos búfalos livrai este infeliz.
Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos,
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.

ALELUIA Jo 19, 34

Refrão: Aleluia.   Repete-se

 Um dos soldados trespassou o lado do Senhor
 e logo saiu sangue e água.    Refrão 

Em vez deste Evangelho, pode utilizar-se o que se lhe segue.

EVANGELHO Jo 19, 28-37

«Hão-de olhar para Aquele que trespassaram»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
sabendo que tudo estava consumado
e para que se cumprisse a Escritura,
Jesus disse:
«Tenho sede».
Estava ali um vaso cheio de vinagre.
Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre
e levaram-Lha à boca.
Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou:
«Tudo está consumado».
E, inclinando a cabeça, expirou.
Por ser a Preparação da Páscoa,
e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado
– era um grande dia aquele sábado – 
os judeus pediram a Pilatos
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.
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Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,
não Lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu é que dá testemunho
e o seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis.
Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz:
«Nenhum osso lhe será quebrado».
Diz ainda outra passagem da Escritura:
«Hão-de olhar para Aquele que trespassaram».
Palavra da salvação.
 
Em vez do Evangelho precedente, pode ler-se o seguinte:

EVANGELHO Jo 20, 24-29

«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;
aproxima a tua mão e mete-a no meu lado»

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

8 de Fevereiro

S. Jerónimo Emiliano
Comum dos Santos (Educadores): pp. 562 ss.
LEITURA I  Tob 12, 6-13:  p. 571
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11:  p. 575
EVANGELHO Mc 10, 17-30 (longa), ou 17-27 (breve):  p. 629 ss.

No mesmo dia 8 de Fevereiro
S. Josefina Bakhita

Comum das Virgens: pp. 551 ss.
LEITURA I  1 Cor 7, 25-35:  p. 556
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 44 (45), 11-12.14-15.16-17:  p. 555
EVANGELHO Mt 25, 1-13:  p. 560 ss.

10 de Fevereiro
S. Escolástica, virgem

Memória
Comum das Virgens: pp. 551 ss.
ou Comum das Santas (Religiosas): pp. 562 ss.

LEITURA I  Cant 8, 6-7:  p. 551
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 148, 1-2.11-13a.13c-14:  p. 551
EVANGELHO Lc 10, 38-42:  p. 561
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11 de Fevereiro

Nossa Senhora de Lurdes

Comum de Nossa Senhora: pp. 415 ss.

LEITURA  I Is 66, 10-14c

«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio»

Leitura do Livro de Isaías
Alegrai-vos com Jerusalém,
exultai com ela, todos vós que a amais.
Com ela enchei-vos de júbilo,
todos vós que participastes no seu luto.
Assim podereis beber e saciar-vos
com o leite das suas consolações,
podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência.
Porque assim fala o Senhor:
«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio
e a riqueza das nações como torrente transbordante.
Os seus meninos de peito serão levados ao colo
e acariciados sobre os joelhos.
Como a mãe que anima o seu filho,
também Eu vos confortarei:
em Jerusalém sereis consolados.
Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração
e, como a verdura, retomarão vigor os vossos membros.
A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Judite 13, l8bcde.19
 (R. 15, 9d ou Lc 1, 42)

Refrão:  Tu és a honra do nosso povo.

     Ou: Bendita sois Vós entre as mulheres.
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Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo,
mais do que todas as mulheres da terra;
e bendito seja o Senhor nosso Deus, 
criador do céu e da terra.  

Ele enalteceu de tal forma o teu nome
que nunca mais deixarão os homens 
de celebrar os teus louvores
e recordarão eternamente o poder de Deus.  

EVANGELHO     Jo 2, 1-11:  p. 453

     

14 de Fevereiro

S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo
Co-Padroeiros da Europa

Memória
Na Europa:  Festa

Comum dos Pastores (Missionários): pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos: pp. 562 ss.

LEITURA I Actos 13, 46-49

«Voltamo-nos para os pagãos»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Paulo e Barnabé disseram aos judeus:
«Era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus.
Mas uma vez que a rejeitais
e vos julgais indignos da vida eterna,
voltamo-nos para os gentios,
porque assim nos mandou o Senhor:
‘Fiz de ti a luz das nações,
para levares a salvação até aos confins da terra’».
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Ao ouvirem isto, os gentios encheram-se de alegria
e glorificaram a palavra do Senhor;
e todos os que estavam destinados à vida eterna
abraçaram a fé.
Assim, a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região.
Palavra do Senhor.

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

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

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

É firme a sua misericórdia para connosco,
a fidelidade do Senhor permanece para sempre.  

ALELUIA Lc 4, 18

Refrão: Aleluia.          Repete-se

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

EVANGELHO Lc 10, 1-9

«Ide e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’»

  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.
E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
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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.

 17 de Fevereiro
SS. Sete Fundadores

da Ordem dos Servitas de Nossa Senhora

Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I  Rom 8, 26-30:  p. 591
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11:  p. 585
EVANGELHO Mt 19, 27-29:  p. 617



10718 DE FEVEREIRO

Em Portugal:
18 de Fevereiro

S. Teotónio, presbítero
Memória

Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos): pp. 562 ss.

LEITURA I 1 Cor 1, 18-25:  p. 504 
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10 e 11bd:  p. 492
EVANGELHO Mt 23, 8-12:  p. 516

Em Portugal:
20 de Fevereiro

BB. Francisco Marto e Jacinta Marto

Comum dos Santos e das Santas: pp. 562 ss.

LEITURA I                                 1 Sam 3, 1.3-10

«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias,
o jovem Samuel servia o Senhor
sob a direcção do sumo sacerdote Heli.
Samuel dormia no templo do Senhor,
no lugar onde se encontrava a arca de Deus.
O Senhor chamou Samuel
e ele respondeu: «Aqui estou».
E, correndo para junto de Heli, disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Mas Heli respondeu:
«Eu não te chamei; torna a deitar-te».
E ele foi deitar-se.
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O Senhor voltou a chamar Samuel.
Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Heli respondeu:
«Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te».
Samuel ainda não conhecia o Senhor,
porque, até então,
nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
O Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Então Heli compreendeu que era o Senhor 
que chamava pelo jovem.
Disse Heli a Samuel:
«Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde:
‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se.
O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes:
«Samuel, Samuel!».
E Samuel respondeu:
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-48.49-52 (R. 52b) 

Refrão: O Senhor exaltou os humildes. 

A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva,
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
  todas as gerações.

O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
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Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
 e exaltou os humildes.

ALELUIA     Salmo 118 (119), 130                        

Refrão: Aleluia        Repete-se
A manifestação das vossas palavras ilumina
e dá inteligência aos simples.          Refrão

EVANGELHO  Mt 18, 1-5.10

«Quem for humilde como esta criança
esse será o maior no reino dos Céus.

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-Lhe:
«Quem é o maior no reino dos Céus?».
Jesus chamou uma criança, 
colocou-a no meio deles e disse-lhes:
«Em verdade vos digo:
Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças,
não entrareis no reino dos Céus.
Quem for humilde como esta criança
esse será o maior no reino dos Céus.
E quem acolher em meu nome uma criança como esta,
acolhe-Me a Mim. 
Vede bem. Não desprezeis um só destes pequeninos. 
Eu vos digo que os seus Anjos
vêem constantemente o rosto de meu Pai que está nos Céus».
Palavra da salvação.
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21 de Fevereiro

S. Pedro Damião, 
bispo e doutor da Igreja

Comum dos Doutores da Igreja: pp. 527 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.
ou Comum dos Santos (Religiosos: pp. 562 ss.

LEITURA I  2 Tim 4, 1-5:  p. 541
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 15 (16), 1-2a e 5.7-8.11:  p. 562
EVANGELHO Jo 15, 1-8:  p. 639

22 de Fevereiro

CADEIRA DE S. PEDRO, APÓSTOLO
Festa

LEITURA  I 1 Pedro 5, 1-4

«Ancião como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro 
Caríssimos:
Recomendo aos anciãos que estão entre vós,
eu que sou ancião como eles
e testemunha dos sofrimentos de Cristo
e também participante da glória que há-de ser revelada:

FEVEREIRO
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Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado,
velando por ele,
não constrangidos mas de boa vontade, segundo Deus,
não por ganância mas por dedicação,
nem como dominadores sobre aqueles que vos foram confiados,
mas tornando-vos modelos do rebanho.
E quando aparecer o supremo Pastor,
recebereis a coroa eterna de glória.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 
 (R. 1)

Refrão: O Senhor é meu pastor:
 nada me faltará.

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo 
 me enchem de confiança.

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça,
e o meu cálice transborda.

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.

22 DE FEVEREIRO
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ALELUIA Mt 16, 18

Refrão:  Aleluia.     Repete-se

Tu és Pedro 
 e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.     
         Refrão

EVANGELHO Mt 16, 13-19

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».
Eles responderam: «Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias, 
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».
Jesus perguntou: «E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».
Palavra da salvação.

Nas Missas votivas de S. Pedro, utilizam-se as leituras precedentes. 
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23 de Fevereiro

S. Policarpo, bispo e mártir
Memória

Comum dos Mártires: pp. 455 ss.
ou Comum dos Pastores da Igreja: pp. 486 ss.

LEITURA  I Ap 2, 8-11

«Conheço a tua tribulação e a tua pobreza»

Leitura do Apocalipse de São João 
Ao Anjo da Igreja de Esmirna escreve:
«Eis o que diz o Primeiro e o Último,
Aquele que esteve morto e voltou à vida:
‘Conheço a tua tribulação e a tua pobreza
– e no entanto és rico –
e sei que és difamado pelos que se dizem judeus, 
mas não são mais que uma sinagoga de Satanás.
Não temas os sofrimentos que te esperam.
O diabo vai meter alguns de vós na prisão,
para serdes postos à prova;
e sereis atribulados durante dez dias.
Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida’.
Quem tem ouvidos 
ouça o que Espírito diz às Igrejas.
O vencedor ficará ileso da segunda morte».
Palavra do Senhor.

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. 
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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. 

EVANGELHO   Jo 15, 18-21:  p. 484


