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S. VICENTE, DIÁCONO E MÁRTIR 
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S. VICENTE, DIÁCONO E MÁRTIR 

Padroeiro Principal do Patriarcado de Lisboa 

22 de janeiro 

  

 

 

 

 

 

 

  

Vicente, diácono da Igreja de Saragoça, na Espanha, ofereceu a Cristo o sacrifício 

da sua vida, juntamente com o seu bispo Valério, tal como tinha oferecido com ele 

o sacrifício do altar em Valência, na Espanha, no ano 304, durante a perseguição de 

Diocleciano. Depois de padecer cárceres, fomes e torturas, terminou invicto o 

glorioso combate e subiu ao céu para gozar o prémio o seu martírio. O seu culto  

logo se propagou por toda a Igreja.  

Nos primórdios da nação portuguesa, os seus restos mortais foram trazidos, segundo 

a tradição, por ordem de El-Rei D. Afonso Henriques, do Algarve para Lisboa. Por 

isso, o santo mártir tem sido solenemente celebrado como Padroeiro da Diocese de 

Lisboa até ao presente. 

  



 

 

 

MISSA 
 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA      Sab 10, 12cd. 14ab 

 

O Senhor deu-lhe a palma após duro combate,  

para saber que nada é mais forte que a piedade. 

Desceu com ele ao cárcere e nas cadeias não o abandonou. 

 

 

 

ORAÇÃO COLECTA 

 

Deus todo-poderoso e eterno,  

infundi em nós o vosso Espírito,  

para que os nossos corações sejam fortalecidos  

por aquele amor que ajudou o mártir são Vicente  

a vencer todos os tormentos. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,  

por todos os séculos dos séculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEITURA I          Sir 51, 8-17 

 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 

A minha alma estava já perto da morte,  

e a minha vida aproximava-se das portas do abismo. 

Cercavam-me de todos os lados e ninguém me socorria; 

procurava qualquer ajuda dos homens, mas em vão. 

Lembrei-me então, Senhor, da vossa misericórdia  

e das vossas obras das eras passadas,  

porque livrais aqueles que esperam em Vós  

e os salvais das mãos dos inimigos. 

Fiz então subir da terra a minha prece,  

pedi para ser libertado da morte 

e invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor:  

«Não me abandoneis nos dias da minha tribulação,  

entregue sem amparo ao poder dos orgulhosos. 

Louvarei continuamente o vosso nome,  

cantar-Vos-ei um hino de acção de graças». 

E a minha prece foi atendida: 

Vós me salvastes da perdição  

e me livrastes de todo o mal. 

Por isso eu Vos louvarei e darei graças,  

bendizendo o nome do Senhor. 

 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SALMO RESPONSORIAL        Salmo 58 (59) 

 

Refrão:  Sois o meu refúgio, Senhor, no dia da minha tribulação. 

 

Meu Deus, livrai-me dos inimigos,  

protegei-me contra os meus agressores. 

Defendei-me dos que praticam a iniquidade,  

salvai-me dos homens sanguinários. 

 

Armam ciladas para me tirar a vida,  

conspiram contra mim homens poderosos. 

Senhor, em mim não há crime nem pecado,  

sem culpa minha correm a atacar-me. 

 

Senhor, minha força, é para Vós que eu me volto,  

sois Vós, ó Deus, o meu refúgio. 

A bondade do meu Deus venha em meu auxílio  

e me faça ver a derrota dos meus inimigos. 

 

Eu cantarei, Senhor, a força do vosso poder,  

de manhã louvarei a vossa bondade,  

porque sois a minha fortaleza,  

o meu refúgio no dia da minha tribulação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEITURA II             2 Cor 1, 3-7 

 

Leitura da Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios 

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. 

Ele nos conforta em todas as tribulações, 

para podermos consolar aqueles que estão atribulados, 

por meio da consolação que nós mesmos recebemos de Deus. 

Na verdade, assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo, 

também por Cristo abunda a nossa consolação. 

Se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. 

Se somos consolados, é para vossa consolação, 

a fim de suportardes com fortaleza 

os mesmos sofrimentos que nós suportamos. 

A nossa esperança a vosso respeito é firme, 

porque sabemos que, participando nos sofrimentos, 

também participareis na consolação. 

 

Palavra do Senhor. 

 

 

 

 

 

 

ALELUIA          Tg 1, 12 

 

Refrão:  Aleluia.  

 

Feliz de quem suporta a provação:  

uma vez vencida a prova,  

receberá a coroa da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELHO         Mt 10, 17-22 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus apóstolos: 

«Tende cuidado com os homens: 

hão-de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. 

Por minha causa, sereis levados 

à presença de governadores e reis, 

para dar testemunho diante deles e das nações. 

Quando vos entregarem, 

não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer, 

porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer; 

porque não sereis vós a falar,  

mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. 

O irmão entregará à morte o irmão 

e o pai entregará o filho. 

Os filhos hão-de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte. 

E sereis odiados por todos por causa do meu nome. 

Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo». 

 

Palavra da salvação. 

 

Em vez do Evangelho precedente, pode utilizar-se o seguinte: 

 

EVANGELHO         Jo 12, 24-26 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Em verdade, em verdade vos digo: 

Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; 

mas se morrer, dará muito fruto. 

Quem ama a sua vida, perdê-la-á, 

e quem despreza a sua vida neste mundo 

conservá-la-á para a vida eterna. 

Se alguém Me quiser servir, que Me siga, 

e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo. 

E se alguém Me servir, meu Pai o honrará». 

 

Palavra da salvação. 



ORAÇÃO UNIVERSAL 

 
Irmãos e irmãs: 

Na solenidade do diácono são Vicente,  

que, juntamente com o seu bispo, sofreu o martírio,  

invoquemos Aquele que o fortaleceu com a sua graça,  

dizendo (cantando), com alegria: 

R/. Por intercessão de São Vicente, salvai-nos, Senhor. 

  

1. Para que a santa Igreja, iluminada pelo dom do Espírito,  

fruto da Páscoa de Jesus Cristo,  

proclame a bem-aventurança nos seus mártires,  

oremos irmãos. R/. 

 

2. Para que todos os que têm o nome de cristãos  

cheguem à perfeita unidade,  

pela qual Jesus orou ao Pai na hora da Paixão,  

oremos, irmãos. R/. 

 

3. Para que Jesus Cristo, Rei dos mártires,  

que morreu, foi sepultado e ressuscitou, 

seja a força dos diáconos mártires do nosso tempo,  

oremos, irmãos. R/. 

  

4. Para que o triunfo do mártir São Vicente,  

que venceu os cruéis tormentos que sofreu,  

dê coragem aos que são tentados pelo desânimo,  

oremos, irmãos. R/. 

  

5. Para que a tranquilidade do mártir São Vicente,  

perante os maus-tratos que sofreu nos seus membros, 

nos leve a descobrir que era Cristo que nele sofria,  

oremos, irmãos. R/. 

  

6. Para que a nossa comunidade diocesana, acredite na força da fé,  

pela qual o diácono e mártir São Vicente  

venceu os golpes, os algozes e os tormentos,  

oremos, irmãos. R/. 

    

Guardai, Senhor, o vosso povo,  

que se alegra ao celebrar a solenidade do mártir são Vicente,  

que deu a vida por amor de Jesus Cristo, 

e ajudai-nos a compreender que, no seu martírio, 

era vencida a impiedade e confortada a fraqueza. 

Por Cristo, nosso Senhor. 



 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

 

Por este sacrifício que hoje Vos oferecemos com alegria,  

ao celebrarmos o triunfo celeste do vosso mártir São Vicente,  

proclamamos, Senhor, as vossa maravilhas  

e exultamos com tão gloriosa intercessão junto de Vós.  

Por Cristo nosso Senhor. 

 

 

 

 

PREFÁCIO 
 

Triunfo e exemplos do mártir São Vicente 
 

V. O Senhor esteja convosco. 

R. Ele está no meio de nós. 

V. Corações ao alto. 

R. O nosso coração está em Deus. 

V. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus. 

R. É nosso dever, é nossa salvação. 

 

Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente,  

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação  

dar-Vos graças, sempre e em toda a parte,  

por nosso Senhor Jesus Cristo. 

N´Ele, vencedor do mundo,  

concedestes que triunfasse o Vosso levita Vicente:  

seguindo as pisadas do seu Senhor,  

enfrentou com intrepidez a luta pela verdade  

e suportou com firmeza os golpes dos suplícios. 

Deixou assim o testemunho aos vindouros  

de que o amor é mais poderoso do que a morte  

e de que a fé é a vitória na qual se vence o mundo. 

Por isso Vos servem todas as criaturas,  

Vos louvam todos os redimidos 

e Vos aclamam os Anjos e os Santos.  

Com eles, também nós proclamamos a vossa glória,  

cantando com alegria: 

 



ANTÍFONA DA COMUNHÃO      
 

Ao vencedor darei a beber gratuitamente a água da vida;  

serei o seu Deus e ele será o meu filho. 

 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Fortalecei-nos, Senhor, pelos sacramentos celestes,  

para podermos vencer as seduções do pecado  

pela força com que o mártir São Vicente  

superou a crueza dos tormentos na fé do vosso nome. 

Por Cristo nosso Senhor. 

 

 

BÊNÇÃO FINAL 
 

V/. O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós.  

  
Inclinai-vos para receber a bênção. 

  

Deus, nosso Pai,  

que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Vicente  

padroeiro da nossa comunidade diocesana de Lisboa  

vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz.  

R. Amen. 

  

Cristo Nosso Senhor,  

que manifestou de modo admirável em São Vicente 

a força e a imagem do mistério pascal,  

faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. 

R. Amen. 

 

O Espírito Santo,   

que em S. Vicente nos deu um sinal da caridade divina,  

vos tome capazes de formar  

uma verdadeira comunidade de fé e amor. 

R. Amen. 

 

A bênção de Deus todo-poderoso, 

Pai †, Filho e Espírito Santo 

desça sobre vós e permaneça para sempre. 

R. Amen. 


