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Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“João XVII” 

(1003 – 1003)   
 

Romano, foi casado antes da sua 
eleição e tinha tres filhos que deixou nas 
ordens. Foi eleito numa altura em que duas 
grandes famílias disputavam o poder de 
Roma: os Crescentius e os condes de 
Túsculo. 

 

“João XVIII” 

(1003 – 1009)   
 

De origem romana, foi no seu papado 
que se deu a união das igrejas romana e 
grega. Ao fim de seis anos de pontificado, 
abdicou ir como monge na abadia de São 
Paulo. Fez santos cinco mártires da Polónia: 
Bento, Cristiano, João, Isaac e Mateus.
  

“Sérgio IV” 

(1009 – 1012)   
 

Durante o seu pontificado tiveram lugar 
terríveis perseguições do califa do Egipto 
aos fiéis e a destruição de lugares santos, 
situação que duraria vários anos. 

Sérgio IV foi um Papa caridoso e 
pacífico. Tentou, ainda que sem grandes 
resultados, estabelecer a ordem moral entre 
os bispos e manteve boas relações com os 
imperadores do Oriente e do Ocidente. 

Faleceu a 12 de Maio de 1012. 
O seu epitáfio descreve-o como “pão 

dos pobres, vestimenta dos nus, médico do 
povo, o pastor venerado por todos” 
____________________________________________ 

Estende o Teu olhar, Senhor, pois 
nos afastamos do Teu nome. 
___________________________________________________________
_ 

“Bento VIII” 

(1012 – 1024)   
 

Nascido em Roma, foi um potífice 
energético. Teve que enfrentar o antipapa 
Gregório, eleito pala família rival em 1012, 
mas triunfou nesta luta com o apoio de 
Henriqur II 
____________________________________________ 

Estende, Senhor, o teu olhar 
sobre o povo que chamaste para ti. 
___________________________________________________________ 

Missa com crianças (5) 

 
Com frequência, as celebrações com 

crianças são demasiado demoradas. É 
preferível usar poucos e bem preparados 
elementos, do que demasiadas palavras e 
ações. Vale mais um único símbolo que 
conduza ao centro, do que uma série que 
antes parece estar em competição com a 
televisão. 

 

 (Secretariado Diocesano de Litúrgia) 
____________________________________________ 

Partilha  

de amor e vida 
 
      O encontro com o Deus Vivo que nos 
oferece a vida em abundância, leva-nos a 
uma atitude de louvor, gratidão e gestos de 
correspondência à Sua vontade. 
      A Eucaristia de Fiéis Defuntos que 
celebramos hoje, é partilha de amor e de 
vida que Deus faz connosco. Ele espera 
que saibamos corresponder.  
      Esta vida e amor estende-se à eterni-
dade. Tenhamos bem presente todos os 
que já partiram e se purificam no purgatório.  
      Que a nossa Eucaristia seja de facto 
mistério de purificação, vida e amor para 
todos nós pecadores. 
 

 

Eutanásia 

(...continuação do Jornal  420) 
 

11 – Não podemos ignorar que, entre 
nós, uma grande parte dos doentes, 
especialmente os mais pobres e isolados, 
não tem acesso aos cuidados paliativos, 
que são a verdadeira resposta ao seu 
sofrimento. 

A legalização da eutanásia e do 
suicíduo assistido contribuirá para atenuar a 
consciência social da importância e 
urgência de alterar esta situação, porque 
poderá ser vista como uma alternativa mais 
fácil e económica. 

                                  

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 
                                         (Continua...) 

________________________________________________________________________________________ 

H u m o r 
 
PARA “PEQUIM” 
 

      Um habitante da Figueira da Foz quer ir 
de férias à China, mas tendo medo de andar 
de avião, resolve ir de combóio. 
      Chega à estação e pede um bilhete para 
Pequim, mas o funcionário diz-lhe: 
      – Eu, o máximo que posso fazer é 
vender-lhe um bilhete até ao Porto. 
      O desventurado figueirense não tem 
outra alternativa senão ir até ao Porto, onde 
pede um bilhete para a China. Mas aí o 
melhor que lhe propõem é um bilhete até 
Paris. Depois de Paris ainda vai até 
Moscovo e, de Moscovo, segue finalmente 
até Pequim. 
      Passados 10 dias de permanência em 
Pequim, já resignado a fazer o mesmo 
trajecto em sentido contrário, de volta a 
casa, vai à bilheteira e pede ao funcionário 
chinês um bilhete para a Figueira. 
      E o chinês pergunta: 
      – Pala a Figueila da Foz ou pala Figueila 
de Castelo Lodligo? 
 
 

 

 

 

 

Fiéis Defuntos 
 
      Ontem a solenidade de Todos os 
Santos e, hoje, a comemoração dos Fiéis 
Defuntos, convidam-nos a olhar para a meta 
definitiva da nossa vida: o Paraíso.  
      Disse Jesus aos Apóstolos: «Vou prepa-
rar-vos um lugar para que, onde Eu estiver, 
estejais vós também. E vós sabeis para 
onde Eu vou e conheceis o caminho»        
(Jo 14, 2-4).  
      Pensar no Céu, seguindo a Cristo, dá-            
-nos aquela serenidade e aquela coragem 
indispensáveis para enfrentar as dificulda-
des quotidianas, com a esperança certa de 
participar um dia no júbilo eterno da 
comunhão dos Santos. 
      Hoje, seguindo um costume da Idade 
Média, a Igreja comemora todos os fiéis 
defuntos, isto é, os cristãos que ao longo 
dos séculos acreditaram e viveram confor-
me o ensinamento de Jesus, confiaram na 
misericórdia de Deus e esperaram 
confiadamente na ressurreição dos mortos. 
      Fazemos memória hoje de todos os que 
nos precederam na fé, celebrando a 
Eucaristia na certeza de que Deus conduz 
para o Seu “Reino de paz, justiça e alegria” 
(Rom 17, 14) aqueles que O amam e 
servem, aqueles que confiam na Sua 
bondade de Pai. 
____________________________________________ 

Introdução 

      
       O pensamento da morte não é um 
espantalho, mas uma luz que nos ajuda a 
fazer escolhas justas e sensatas na vida. 
     A Primeira Leitura descreve o destino 
último  do  homem  mediante  a  imagem do 
banquete preparado por Deus para todos os 
povos. 
      Se a morte assinala a entrada numa 
festa, não pode ser temida, deve ser 
esperada. Da boca e do coração de cada 
cristão deveria sair a exclamação de Paulo: 
«Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. 
Desejo partir para estar com Cristo» (Fl 1, 
21.23). 
 

  
 

 

A Segunda Leitura responde a outra 
pergunta angustiante: haverá lugar também 
para mim no banquete do reino de Deus ou 
serei excluído por causa dos meus 
pecados?  
     Responde Paulo: a nossa esperança não 
se baseia nas nossas obras, mas no amor 
incondicional de Deus que nos amou e 
entregou o seu Filho à morte quando nós 
éramos ainda seus inimigos. 

      O Evangelho mostra como o Pai 
formalizou o seu projecto de amor através 
de Cristo. 

     –  Ensina-nos, Senhor, a contar os 
nossos dias. 
____________________________________________ 

(Primeira Missa) 

1.ª Leitura (Job 19, 1.23-27a) 

 

Leitura: 
 
Leitura do Livro de Job 

 

             1Job tomou a palavra e disse: 23«Quem dera que 
as minhas palavras fossem escritas num livro, 24ou 
gravadas em bronze com estilete de ferro, ou 
esculpidas em pedra para sempre! 25Eu sei que o meu 
Redentor está vivo e no último dia Se levantará sobre a 
terra. 26Revestido da minha pele, estarei de pé na 
minha carne verei a Deus. 27Eu próprio O verei, meus 
olhos O hão-de contemplar». 
 
         Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

(Primeira Missa) 

Salmo Responsorial 
Sl 26 (27), 1.4.7 e 8b e 9a.13-14 (R. 1a ou 13) 

 
 
Monição:  
         
        De quem hei-de ter medo? Da morte? Do 
sofrimento? Sejamos corajosos e fortes, confiemos no 
Senhor que nos ouve a voz da nossa súplica. 
  

Refrão: 
 
ESPERO CONTEMPLAR A BONDADE DO SENHOR 
NA TERRA DOS VIVOS. 
  

Ou:   
 
O SENHOR É A MINHA LUZ E A MINHA SALVAÇÃO. 
  
 

 

O Senhor é minha luz e salvação: 
a quem hei-de temer? 
O Senhor é o protector da minha vida: 
de quem hei-de ter medo? 
  
Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: 
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, 
para gozar da suavidade do Senhor 
e visitar o seu santuário. 
  
Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, 
tende compaixão de mim e atendei-me. 
A vossa face, Senhor, eu procuro: 
não escondais de mim o vosso rosto. 
  
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor 
na terra dos vivos. 
Confia no Senhor, sê forte. 
Tem coragem e confia no Senhor. 
____________________________________________ 

(Primeira Missa) 

2.ª Leitura  (2 Cor 4, 14 - 5,1). 
 

Leitura: 
 
        Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Pauçp aos Coríntios 
 
            14Como sabemos, irmãos, Aquele que ressuscitou 
o Senhor Jesus também nos há-de ressuscitar com 
Jesus e nos levará convosco para junto d’Ele. 15Tudo 
isto é por vossa causa, para que uma graça mais 
abundante multiplique as acções de graças de um 
maior número de cristãos para glória de Deus. 16Por 
isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem 
exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se 
renovando de dia para dia. 17Porque a ligeira aflição 
dum momento prepara-nos, para além de toda e 
qualquer medida, um peso eterno de glória. 18Não 
olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as 
invisíveis: as coisas visíveis são passageiras, ao passo 
que as invisíveis são eternas. 1Bem sabemos que, se 
esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for 
desfeita, recebemos nos Céus uma habitação eterna, 
que é obra de Deus e não é feita pela mão dos 
homens. 
 
        Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

(Primeira Missa) 

Aclamação ao Evangelho  

(cf Mt 11, 25)  
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

 
          Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
          porque revelastes aos pequeninos  
          os mistérios do reino. 
 
Refrão 
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(Primeira Missa) 

Evangelho (Mt 11, 25-30) 

 
         Naquele tempo, 25Jesus exclamou: «Eu Te 
bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e 
as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, Eu Te 
bendigo, porque assim foi do teu agrado. 27Tudo Me foi 
dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o 
Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a 
quem o Filho o quiser revelar. 28Vinde a Mim, todos os 
que andais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. 
29Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, que 
sou manso e humilde de coração, e encontrareis 
descanso para as vossas almas. 30Porque o meu jugo é 
suave e a minha carga é leve». 
____________________________________________ 

(Primeira Missa) 

Oração Universal 

 
1 – Pelas Igrejas cristãs de um extremo ao outro da       
      terra, 
      para que ajudem os seus fiéis a apreciar com       
      sabedoria 
      as coisas invisíveis e eternas, 
      oremos, irmãos. 
 
2 – Pelos bispos, presbíteros e diáconos,  
      que exerceram o seu ministério no meio de nós, 
      para que Deus seja a sua glória e o seu prémio, 
      oremos, irmãos. 
 
3 – Por todos os fiéis que acreditaram no Evangelho, 
      para que, na manifestação de Cristo Redentor, 
      possam contemplar a Deus face a face, 
      oremos, irmãos. 
 
4 – Pelos que se dedicaram à vida pública e social, 
      e por aqueles que lutaram por maior justiça e        
      fraternidade, 
      para que o Senhor os recompense dos seus      
      trabalhos, 
      oremos, irmãos. 
 
5 – Pelos que choram a morte de um ente-querido, 
      esposa, marido, filho ou amigo, 
      para que sejam consolados pela promessa da     
      imortalidade, 
      oremos, irmãos. 
 
6 – Por aqueles que na nossa comunidade paroquial 
      morreram sem o conforto da oração cristã, 
      para que o Senhor os acolha na sua misericórdia, 
      oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

(Segunda Missa) 

1.ª Leitura (2 Mac 12, 43-46) 

 
Leitura: 
 

        Leitura do Segundo Livro dos Macabeus 
 

         Naqueles dias, 43Judas Macabeu fez uma colecta 
entre os seus homens de cerca de duas mil dracmas 
de prata e enviou-as a Jerusalém, para que se 
oferecesse um sacrifício de expiação pelos pecados 
dos que tinham morrido, praticando assim uma acção 
muito digna e nobre, inspirada na esperança da 
ressurreição. 44Porque, se ele não esperasse que os 
que tinham morrido haviam de ressuscitar, teria sido 
em  vão  e  supérfluo  orar  pelos mortos. 45Além disso,  

pensava na magnífica recompensa que está reservada 
àqueles que morrem piedosamente. 46Era um santo e 
piedoso pensamento. Por isso é que ele mandou 
oferecer um sacrifício de expiação pelos mortos, para 
que fossem libertos do seu pecado. 
 

        Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

(Segunda Missa) 

Salmo Responsorial 

Sl 102 (103), 8 e 10.13-14.15-16.17-18 
(R. 8a ou Sl 36 (37), 39a) 

  

Refrão: 
 
O SENHOR É CLEMENTE E CHEIO DE COMPAIXÃO. 
  

Ou:  

 
A SALVAÇÃO DOS JUSTOS VEM DO SENHOR. 
  
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
Não nos tratou segundo os nossos pecados, 
nem nos castigou segundo as nossas culpas. 
  
Como um pai se compadece dos seus filhos, 
assim o Senhor Se compadece dos que O temem. 
Ele sabe de que somos formados 
e não Se esquece que somos pó da terra. 
  
Os dias do homem são como o feno: 
ele desabrocha como a flor do campo 
mal sopra o vento desaparece 
e não mais se conhece o seu lugar. 
  
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 
e se lembram de cumprir os seus preceitos. 
____________________________________________ 

(Segunda Missa) 

2.ª Leitura  (2 Cor  5, 1.6-10). 
 

Leitura: 
 
 

 Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: Nós sabemos que, se esta tenda, que é a 
nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos 
Céus uma habitação eterna, que é obra de Deus e não 
é feita pela mão dos homens. Por isso, estamos 
sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto 
habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe 
do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão 
clara.  E com esta confiança,  preferíamos exilar-nos do 
corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso nos 
empenhamos em ser-Lhe agradáveis, quer continue-
mos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. 
Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de 
Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido 
enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

 
Livra-nos, Senhor, dos pecados históricos 

que mantêm o Povo preso de tradições 
que não são a tua Tradição. 

_______________________________________ 
 

 

  (Segunda Missa) 

Aclamação ao Evangelho  

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 
               Eu sou a ressurreição e a vida,  diz o Senhor. 
               Quem acredita em Mim nunca morrerá. 
____________________________________________ 

 (Segunda Missa) 

Evangelho (Lc 7, 11-17) 

 
       Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Lucas 
 

        Naquele tempo, dirigia-Se Jesus para uma cidade 
chamada Naim; iam com Ele os seus discípulos e uma 
grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, 
levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, 
que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. 
Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe: 
«Não chores». Jesus aproximou-Se e tocou no caixão; 
e os que o transportavam pararam. Disse Jesus: 
«Jovem, Eu te ordeno: levanta-te». O morto sentou-se 
e começou a falar; e Jesus entregou-o à sua mãe. 
Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, 
dizendo: «Apareceu no meio de nós um grande profeta; 
Deus visitou o seu povo». E a fama deste 
acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas 
regiões vizinhas. 
 

        Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

(Segunda Missa) 

Oração Universal 

 
1 – Para que a Igreja Mãe e Mestra, 
      cuide sempre dos seus filhos na terra 
      e interceda por aqueles que já partiram, 
      oremos, irmãos. 
 
2 – Para que os nossos familiares defuntos 
      e todos aqueles de quem já ninguém se lembra 
      possam contemplar o rosto de Cristo glorioso, 
      oremos, irmãos. 
 
3 – Para que todas as famílias 
      recordem os seus defuntos com amor 
      e com esperança orem por eles ao Pai dos Céus, 
      oremos, irmãos. 
 
4 – Para que todos os fiéis de Cristo 
      recebam d’Ele o sentido cristão da vida 
      e se empenhem por viver como Ele mandou, 
      oremos, irmãos. 
 
5 – Para que o Senhor, que é clemente e compassivo, 
      livre todos os fiéis defuntos 
      do poder das trevas e da morte eterna, 
      oremos , irmãos. 
 
6 – Para que os membros da nossa comunidade         
      paroquial 
      possam contemplar no Céu, com alegria, 
      o rosto de Cristo ressuscitado, 
      oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

 
Assiste-nos, Senhor,  nos nossos combates, 
onde o adversário do homem é ele próprio 

e onde as vitórias são de Vida e não de morte. 
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(Terceira Missa) 

1.ª Leitura (Is 25, 6a.7-9) 

 
 
Leitura do Livro de Isaías 

 

Sobre este monte, o Senhor do Universo há-de 
preparar para todos os povos um banquete de 
manjares suculentos. Sobre este monte, há-de tirar o 
véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia 
todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O 
Senhoe Deus enxugará as lágrimas de todas as faces 
e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa 
sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir-se-á 
naquele dia: «Eis o nosso Deus, de quem esperá-
vamos a salvação; é o Senhor, em quem pusemos a 
nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, porque 
nos salvou». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

(Terceira Missa) 

Salmo Responsorial 

Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1 ou 4a) 
  

Refrão:  
 
O SENHOR É MEU PASTOR:  NADA ME FALTARÁ. 
  
Ou:  
 
AINDA  QUE  TENHA  DE  ANDAR  POR  VALES     
      TENEBROSOS, 
NADA TEMO,   PORQUE  VÓS  ESTAIS  COMIGO. 
  
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. 
____________________________________________ 

(Terceira Missa) 

2.ª Leitura  (1 Tes 4, 13-18). 

 
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Tessalonicenses 
 

             13Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância 
a respeito dos defuntos, para não vos contristardes 
como os outros, que não têm esperança. 14Se 
acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do 
mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em 
Jesus tiverem morrido. 15Eis o que temos para vos 
dizer, segundo a palavra do Senhor:  Nós, os vivos,  os 
 
 

Celebração da nossa fé 
      

O dia de Fiéis Defuntos é acima de tudo 
uma celebração da nossa fé e da fé dos 
irmãos que nos precederam; uma celebra-
ção da fé recebida, vivida em comum e 
transmitida de geração em geração.  
       Esta fé feita dom que nos levou a 
Jesus, à sua Igreja e aos sacramentos, os 
quais alimentaram e alimentam a nossa vida 
pessoal e comunitária, que nos uniram na 
vivência dos mesmos valores e critérios, 
pondo-nos no mesmo sentido da vida e da 
morte.        
      Celebração de fé e da fé em que não 
olhamos a morte, mas o que está para além 
dela; celebração de fé, vivida em memória 
coletiva, numa atitude de ação de graças: 
«Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondestes estas verdades 
aos sábios e inteligentes e as revelastes 
aos pequeninos». 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Novembro, a 
Igreja reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que os paises que acolhem um 
grande número de deslocados e refugiados 
sejam apoiados no seu empenho de 
solidariedade. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que, nas paróquias, os 
sacerdotes e os leigos colaborem no serviço 
à comunidade sem ceder à tentação do 
desânimo.  
____________________________________________ 

«Todo aquele que vive e crê em 
Mim, será salvo» 
                                                      (Jesus Cristo) 
___________________________________________________________ 

Meta da Vitória 
       

      A celebração de hoje, de Fiéis Defuntos,  
convida-nos à descoberta do projecto de 
Deus: projecto de vida e proposta de uma 
comunhão para sempre. 
      No final da nossa existência sobre a 
terra não surge a meta do fracasso e da 
morte definitiva, mas a comunhão com 
Deus. 
      Essa é a proposta vivida em cada 
eucaristia. Comungar Jesus Cristo significa 
fazer a experiência da Vida em plenitude, da 
comunhão com Deus e com os irmãos. Mas 
implica a doação da vida ao estilo do Mestre 
que se propõe ser alimento. 

 
 
 
 
 
 

 

que ficarmos para a vinda do Senhor, não 
precederemos os que tiverem morrido. 16Ao sinal dado, 
à voz do Arcanjo e ao som da trombeta divina, o 
próprio Senhor descerá do Céu e os mortos em Cristo 
ressuscitarão primeiro. 17Em seguida, nós, os vivos, os 
que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente 
com eles sobre as nuvens, para irmos ao encontro do 
Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o 
Senhor. 18Consolai-vos uns aos outros com estas 
palavras. 

 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

  (Terceira Missa) 

Aclamação ao Evangelho  

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 

                Eu sou o pão vivo que desceu do Céu 
                quem comer deste pão viverá eternamente. 
____________________________________________ 

 (Terceira Missa) 

Evangelho (Jo 6, 37-40) 

 
        Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 

        Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Todos 
aqueles que o Pai Me dá virão a Mim e àqueles que 
vêm a Mim não os rejeitarei, porque desci do Céu, não 
para fazer a minha vontade, mas a vontade d’Aquele 
que Me enviou. E a vontade d’Aquele que Me enviou é 
esta: que Eu não perca nenhum dos que Ele Me deu, 
mas os ressuscite no último dia. De facto, é esta a 
vontade de meu Pai: que todo aquele que vê o Filho e 
acredita n’Ele tenha a vida eterna; e Eu o ressuscitarei 
no último dia». 
 

        Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

(Terceira Missa) 

Oração Universal 

 
1 – Pelos defuntos da nossa Paróquia e das nossas 

famílias,  –  oremos, irmãos. 
 
2 – Pelos que choram a morte de alguém a quem 

amavam,  –  oremos, irmãos. 
 
3 – Pelos doentes que mais sofrem e estão prestes a 

morrer,  –  oremos, irmãos. 
 
4 – Por todos aqueles que ajudam os moribundos e os        
      aliviam,  –  oremos, irmãos. 
 
5 – Pelos que enxugam as lágrimas dos que choram,  
       – oremos, irmãos. 
 
6 – Pelos que levam o pão do Céu aos doentes e os 

confortam,  –  oremos, irmãos. 
 
7 – Pelos que se alimentam do Corpo do Senhor 

durante a vida,  –  oremos, irmãos. 
 
8 – Pelos que dão testemunho da ressurreição de 

Jesus Cristo,  –  oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Livra-nos, Senhor, da cobiça dos bens, 
que é a causa dos males que nos põem 

uns contra os outros. 
___________________________________________________________
___ 
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