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Morreste-me 
 

Um convite que não podemos recusar:  
viver para os outros. 

 
      A morte não é apenas um problema, é 
um momento-chave da vida, que todos 
somos convidados a viver. 
      A morte é apenas a penúltima palavra 
sobre nós, pois coloca um ponto final na 
nossa vida na Terra, tornando assim essa 
vida completa. 

Pela nossa morte “encerramos” o 
processo de construção da nossa própria 
identidade. Termina a vida em liberdade, 
que nos permite ser o que seremos. 

Interrompe-se a relação com os outros, 
mas não termina, por completo e para 
sempre, a possibilidade dessa relação. Com 
a morte abre-se uma outra dimensão da 
vida, em que o que somos e a nossa rela-
ção com os outros atinge a dimensão do 
infinito amor de Deus. 

A última palavra sobre nós, o núcleo da 
nossa esperança, é a ressurreição. A res-
surreição é a transfiguração de nós mesmos 
numa outra dimensão de nós, onde 
seremos plenamente nós mesmos, por pura 
dádiva de Deus. 

A esta dimensão a tradição cristã 
chamou “céu”. Não a podemos realizar nós 
mesmos, podemos, isso sim, prepararmo-        
-nos para a acolher ou recusar. Na dimen-
são da vida de Deus, seremos dados à vida 
– uma vida diferente da que conhecemos 
biologicamente – para darmos a vida, tal 
como a demos, no nosso caminho terreno.  

Se aceitamos o desafio de viver 
eternamente para os outros, teremos vida 
eterna,  numa doação que não conhecerá 
nem limites nem fim. Por isso, o desejo que 
nos pode animar eternamente é o desejo de 
vida eterna do outro, não tanto da nossa. O 
desejo da vida para o outro, sobretudo do 
mais necessitado, pobre e excluído, é 
caminho que nos prepara para a vida 
eterna. 

Não vivemos, por isso, para “conquistar 
um lugar no céu”, mas para que os outros 
tenham esse “lugar”. E é só se houver, 
ainda que pequenino, esse desejo de vida 
eterna para o outro, é que Deus poderá 
completar o nosso mísero amor com a 
plenitude do seu. (continua…) 

 

(Secretariado Diocesano de Pastoral da Cultura) 
____________________________________________ 
 

“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”.  (Jo 6, 39) 

Leitor, é para ti 

 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BÍBLIA – O Livro dos Livros 

       

2 – Ordem dos Livros na Bíblia 
 

NOVO TESTAMENTO  (… continuação) 

 

 
OUTRAS  CARTAS  (OU EPÍSTOLAS):  
 

66 - Tg  Tiago 
67 - 1 Pe  1.ª de Pedro 
68 - 2 Pe  2.ª de Pedro 
69 - 1 Jo  1.ª de João 
70 - 2 Jo  2.ª de João 
71 - 3 Jo  3.ª de João 
72 - Jd  Judas 
 
APOCALIPSE  (OU REVELAÇÃO):  

 
73 - Ap  Apocalipse 
 
      Contámos assim os 73 Livros que com-
põem a Bíblia, referimos os seus nomes, e 
designámos também as abreviaturas pelas 
quais, normalmente, são identificados. 
____________________________________________ 
 

Gotas de Orvalho 
 
Não deixes de manifestar gratidão aos 

membros da tua família, aos amigos e 
conhecidos. Não é, porém, de gratidão 
comum, que consiste em dizer “muito 
obrigado”.  É de gratidão continuada, 
demonstrada pelo nosso comportamento 
para com aqueles que nos cercam, que nos 
ajudam com o seu afecto e com suas 
compreensões. 
____________________________________________ 
 

Visita-nos:  www.paroquiasces.com 

 

De Parabéns… 
 
      Esta semana está de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, a leitora da 
Paróquia de Sanfins, Maria da Conceição 
Martins Andrade e a quem o Jornal do Leitor 
deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 
 

Feliz aniversário 
 

Faz-te rodear de explendor… e procla-
ma: Este é o meu dia especial e também eu 
sou especial. Depois acalenta em ti esse 
sentimento, essa aura, todos os dias. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

 

Não esperes por amanhã… 
 

Não esperes por amanhã. 
Sê sempre tu: autêntico e único! 

____________________________________________ 

 

Orgulho 
 
O orgulho é o complemento da ignorância. 

____________________________________________ 

 

Humor 
 

O professor pede aos alunos que façam 
uma redacção sujeita ao tema: “Se eu fosse 
director de uma empresa”. 

Todos os alunos começaram a escrever 
menos um. 

O professor pergunta-lhe: 
– Então?! Não escreves?! 
– Estou à espera que chegue a minha 

secretária… 
____________________________________________ 

 

A Fechar 
 

Multiplicámos os nossos bens, 

mas não aumentaram os valores humanos. 

Fiéis  Defuntos 
 
Celebrámos ontem a festa do Céu, a 

vitória final de tantos irmãos nossos que 
gozam já da visão de Deus. 

Hoje celebramos os que vivem a 
alegria da salvação já assegurada, mas 
ainda não possuída, por terem ainda de 
purificar-se. 

Queremos ajudá-los com os nossos 
sufrágios a atingirem mais depressa a meta 
desejada. 

As almas têm uma eternidade; o 
corpo a transformação em pó. 

Felizes os que morrem na fidelidade 
ao seu Senhor. 

___________________________________________ 
 

Primeira  Missa 
 

1.ª Leitura  (Job 19, 1.23-27a) 
 

Monição: 
 

Job afirma-se um crente completo em fé, 
esperança e fortaleza perante as adversidades que 
sofre nos seus haveres e na sua saúde.  

O santo Job proclama a sua fé em Deus e na 
certeza da ressurreição. Aí havemos de fundamentar 
também nós a nossa esperança. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Job 
 

1Job tomou a palavra e disse: 23«Quem dera 
que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou 
gravadas em bronze 24com 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. 27aEu próprio O verei, meus 

olhos O hão-de contemplar». 
  

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

 

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

 

Monição: 
 

O Senhor tudo pode por isso aguardo a sua 

misericórdia, recorrendo a Ele; tenhamos confiança 
total e sem quebras. 

O salmo canta a nossa esperança. Queremos 
habitar na casa do Senhor, ansiamos contemplar o Seu 

rosto. 
 

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. 
____________________________________________ 
 

2.ª Leitura  (2 Cor 4, 14-5,1) 
 

Monição: 
 

Os altos e inspirados ensinamentos de S. Paulo 
afirma-nos a superioridade do espírito em relação à 
matéria; por mais que a matéria grite e o espírito se 
cale, este renovando-se dia-a-dia aproxima sempre 

mais o homem a Cristo ressuscitado. 
 

 Leitura 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo 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. 5, 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. 
  

 

Aclamação ao Evangelho 
cf. Mt 11, 25 

  

Monição: 
 

Jesus agradece ao Pai os benefícios que nos 
concede e incita-nos a que depositemos n’Ele a nossa 
confiança. 

A morte não deve assustar-nos. Porque é ir ao 
encontro do Senhor que nos ama. Junto dEle terminam 
as preocupações da vida e encontramos a plenitude da 
alegria. 

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 

  
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque revelastes aos pequeninos  

os mistérios do reino. 
____________________________________________ 
 

Evangelho (Mt 11, 25-30) 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 

 

25Naquele tempo, Jesus 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.  30 
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve». 

 

Palavra da Salvação 
____________________________________________ 

 

Oração Universal  –  (1.ª Missa) 
 

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. 
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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  (Mac 12, 43-46) 
 

Monição: 
 

O livro dos Macabeus fala-nos da fé do povo de 
Israel na ressurreição e purificação das almas para 
além da morte e como podemos ajudá-las com a nossa 
oração. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus 
 

Naquelesdias, 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. Era 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. 
____________________________________________ 
 

Salmo Responsorial 
Sl 102 (103), 8 e 10.13-14.15-16.17-18 

(R. 8a ou Sl 36 (37), 39a) 
 

Monição: 
 

O salmo canta a misericórdia de Deus e lembra-
-nos também a brevidade da nossa vida na terra. 

 

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. 
 

 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. 
____________________________________________ 

 

2.ª Leitura  (2 Cor 5, 1.6-10) 
  

Monição: 
 

Sabemos, pela fé, que viver neste mundo num 

corpo mortal, é viver no exílio, longe do Senhor. Se é 
bem que desejamos morrer, para irmos juntar-nos ao 
Senhor, não devemos esquecer que nos cumpre 
merecê-lo, praticando boas obras, enquanto vivermos 

neste corpo. 
 

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. 

____________________________________________ 

 

Aclamação ao Evangelho 
Jo 11, 25a.26 

  
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

  

  
Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. 
Quem acredita em Mim nunca morrerá. 

____________________________________________ 

 

Evangelho (Jo 11, 21-27) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 
Naquele tempo, disse Marta a Jesus: «Senhor, se 

estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu 
sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Ele 
To concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu irmão 
ressuscitará». Marta respondeu: «Eu sei que há-de 

ressuscitar na ressurreição do último dia». Disse-lhe 
Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita 
em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo 
aquele que vive e acredita em Mim nunca morrerá. 

Acreditas nisto?». Disse-Lhe Marta: «Acredito, Senhor, 
que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir 
ao mundo». 

 

Palavra da Salvação. 

 
 

Evangelho (Lc 7, 11-17)  –  alternativo 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 11dirigia-Se Jesus para uma 
cidade chamada Naim; iam com Ele os seus discípulos 

e uma grande multidão. 12Quando 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. 13Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e 

disse-lhe: «Não chores». 14Jesus aproximou-Se e 
tocou no caixão; e os que o transportavam pararam. 
Disse Jesus: «Jovem, Eu te ordeno: levanta-te». 15O 
morto sentou-se e começou a falar; e Jesus entregou-o 

à sua mãe. 16Todos se encheram de temor e davam 
glória a Deus, dizendo: «Apareceu no meio de nós um 
grande profeta; Deus visitou o seu povo». 17E a fama 
deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e 

pelas regiões vizinhas. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 
 

Oração Universal – (2.ª Missa) 
 
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 qur 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. 

____________________________________________ 

 

Terceira  Missa 
 

1.ª Leitura (Is 25. 6a7-9) 
 

Leitura:  
 

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 
Senhor 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 esperáva-

mos a salvação; é o Senhor, em quem pusemos a nos- 
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sa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos 
salvou». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

 

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

  

Monição: 
 

O Senhor é um pastor atento e amigo que nunca 
nos abandona. Feliz de quem aceita o carinho que a 
todos Ele quer dar. Com Ele nada nos faltará. 

  

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. 
____________________________________________ 
 

2.ª Leitura (1 Ts 4, 13-18) 
 

Monição:  
 

A ressurreição de Jesus é garantia da nossa 

própria ressurreição.  
 Na carta aos tessalonicenses o Apóstolo 

esclarece dúvidas sobre as verdades do Além. 
Avivemos a nossa fé e procuremos conhecer bem o 

que o Senhor ensinou. 
 

 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 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 

 
 
 

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. 

____________________________________________ 
 

Agenda  Santoral 
 

Dia 03 – S. Martinho de Porres (Religioso);  
Dia 04 – S. Carlos Barromeu (Bispo) 

Dia 06 – S. Nuno de Santa Maria (Religioso)  

____________________________________________ 
 

Papa Francisco 
                    (Cronologia)  …continuação 

 
1958 

Muda-se para Santiago do Chile, para 
iniciar os seus estudos humanísticos. 

 

1960 
Bergoglio licencia-se em Filosofia pelo 

Colégio de Máximo San José, em Buenos 
Aires. 

 

1964 
Bergoglio regressa a Buenos Aires para 

ensinar Literatura e Psicologia no Colégio 
de la Imaculada e no Colégio del Salvador, 
cargos que ocupou durante alguns anos. 

 
1969 

A Igreja ordena Bergoglio como 
sacerdote a 13 de Dezembro. Começa a 
trabalhar na Facultad de Filosofia y Teologia 
de San Miguel, na Argentina, como 
professor de Teologia e supervisor dos 
noviços. 

 
1973 

Bergoglio faz votos finais como jesuíta a 
22 de Abril. Além das sua responsabilidades 
normais, assume o papel de líder regional 
da comunidade mundial dos jesuítas na 
Argentina, um cargo que ocupará durante 
seis anos. 

 
1980 

Bergoglio aceita o cargo de Reitor da 
Facultad de Filosofia y Teologia de San 

Miguel.  (continua…) 

Senhor. 18Consolai-vos uns aos outros com estas 
palavras. 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

 

Aclamação ao Evangelho 
Jo 6, 51 

  

Monição: 
 

A fé em Jesus leva à vida eterna e à 
ressurreição no último dia. Como é importante 

avivarmos esta fé! 
  

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

  
  

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

____________________________________________ 
  

 Evangelho (Jo 6, 51-58) 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 
Naquele tempo disse Jesus à multidão: «Eu 

sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste 
pão viverá eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a 
minha carne, quer Eu darei pela vida do mundo». Os 
judeus discutiam entre si: «Como pode Ele dar-nos a 

sua carne a comer?». Jesus disse-lhes: «Em verdade, 
em verdade vos digo: Se não comerdes a carne do 
Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não 
tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e 

bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o 
ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira 
comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue permanece 

em Mim e Eu nele. Assim como o Pai, que vive, Me 
enviou e Eu vivo pelo Pai, também aquele que Me 
come viverá por Mim. Este é o pão que desceu do Céu; 
não é como o dos vossos pais, que comeram e 

morreram: quem comer deste pão viverá eternamente. 
 
Palavra da Salvação. 
 

 

Evangelho (Jo 6, 37-40)  -  alternativo 
  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 

Naquele tempo, disse Jesus à multi-
dão: 37«Todos aqueles que o Pai Me dá virão a Mim e 
àqueles que vêm a Mim não os rejeitarei, 38porque 
desci do Céu, não para fazer a minha vontade, mas a 

vontade d’Aquele que Me enviou. 39E 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. 40De 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. 
____________________________________________ 
 

Oração Universal – (3.ª Missa) 
 

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. 
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