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Coragem! 

Jesus garante-nos que… 
 

«Todo aquele que vive e crê em 
Mim, será salvo» 

                                                      (Jesus Cristo) 
 

 
 

 

Comemoração de 

Todos os Fiéis Defuntos 

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 

conforme o ensinamento de Jesus, 

confiaram na misericórdia de Deus e 

esperaram confiadamente na ressurrei-

ção dos mortos. 

Fazemos memória hoje de todos os 

que nos precederam na fé, celebrando 

esta Eucaristia na certeza de que Deus 

não deixará nas trevas da morte 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. 

Na Primeira Leitura 

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). 

Na Segunda Leitura 

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. 

No Evangelho 

 O Evangelho mostra como o Pai 

formalizou o seu projeto de amor através 

de Cristo. 

 –  Ensina-nos, Senhor, a contar os 

nossos dias. 
 

 
 

PRIMEIRA MISSA 

Antífona de Entrada 
cf. 1 Tess 4, 14; 1 Cor 15, 22 

 

Assim como Jesus morreu e ressuscitou, 

também aos que morrem em Jesus, 

Deus os levará com Ele à sua glória.  

Se em Adão todos morreram,  

em Cristo todos voltarão à vida. 
 

 
 

 
 

 

Coragem! 

Ressuscitaremos! 
 

“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”. 

 (Jesus Cristo) 
 

 
 

 

 

PRIMEIRA MISSA 

Primeira Leitura 
(Jb 19, 1.23-27a) 

 
MONIÇÃO: 

 
Job proclama a fé na ressurreição, como 

força para não sucumbir à dor que mudou de 

repente a sua vida. 

A esperança do Céu e da ressurreição 

final deve animar-nos quando as pessoas da 

nossa família ou amizade deixam esta vida, 

ou quando se aproximar também a nossa 

hora de despedida. 

 
LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Job 
 

1Job tomou a palavra e 

disse: 23«Quem dera que as minhas 

palavras fossem escritas num livro, 
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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. 
 

  

 
 

 

PRIMEIRA MISSA 

Salmo Responsorial 
Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. Cf. 8) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
O Salmo Responsorial que a Liturgia nos 

convida a cantar proclama esta esperança na 

ressurreição final, que deve encher a nossa 

vida. 

 
REFRÃO: 

 
ESPERO CONTEMPLAR A BONDADE  

DO SENHOR 

NA TERRA DOS VIVOS. 

 

OU: 
          

O SENHOR É A MINHA LUZ E A MINHA 

SALVAÇÃO. 

 
SALMO: 
 

O Senhor é minha luz e salvação: 

a quem hei de temer? 

O Senhor é o protetor 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 

Segunda Leitura 
( 2 Cor 4, 14- - 5, 1) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo, na segunda Carta aos 

Coríntios, proclama a fé na ressurreição final, 

como participação na Ressurreição de Jesus 

Cristo. 

Não nos podemos deixar invadir pelo 

desânimo, ao ver que a nossa vida mortal 

definha cada dia, porque receberemos o 

corpo renovado, para habitarmos eternamente 

nos céus. 

 
LEITURA: 

 
 

 

Leitura da 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 ações 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. 
 

 
 

 

 

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.  

(2 Cor 5, 1) 

 

PRIMEIRA MISSA 

Aclamação ao Evangelho 
( cf. Mt 11, 25) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
É preciso ser humilde, para compreender 

o que o Senhor nos revela com a Sua 

Palavra. A melhor preparação para acolher o 

Evangelho é, pois, a disponibilidade humilde. 

Manifestemos estes sentimentos 

cantando Aleluia. 

 
REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
ACLAMAÇÃO: 

 
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e  

da terra, 

porque revelastes aos pequeninos os 

mistérios do reino. 
 

 
 

 

Coragem! 

Partilha o amor  

e a vida 
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 de amor estende-se à eternidade. 
Tenhamos bem presente todos os que já 
partiram e se purificam no purgatório.  

 
 

 
 

 

 

PRIMEIRA MISSA 

Evangelho (Mt 11, 25-30) 

 
EVANGELHO: 

 
 

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.  
30Porque o meu jugo é suave e a minha 

carga é leve». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Uma das perguntas que com maior 

insistência nos são dirigidas durante os 

cursos bíblicos tem a ver com a 

divindade de Cristo. Como é possível – 

perguntam-nos – que Jesus conhecesse 

menos línguas que nós? Como pode um 

Deus – pergunta outro – experimentar os 

mesmos sentimentos que eu, as 

mesmas emoções, cansar-se, enamorar- 

-se de uma rapariga...?  

Pois é. O Deus que Se revela em 

Jesus de Nazaré é desconcertante, 

nunca deixa de nos surpreender, é 

sempre imprevisível nos seus gestos de 

amor.  Não é um deus à medida do 

homem (à nossa medida) como os 

muitos deuses criados pelos fiéis das 

várias religiões. 

Não me surpreende o deus que 

raciocina segundo a minha lógica: impõe 

uma lei de acordo com os meus 

parâmetros, recomenda aquilo que eu 

retenho ser bom e condena aquilo que 

todos os homens de bom senso 

consideram ser mal. Não me causa 

admiração o deus que no final pronuncia 

um juízo que não se afasta dos meus 

critérios: premeia os bons e condena os 

malvados. É… este é o deus que eu “crio 

na minha cabeça”. 

Mas o Deus que, em Jesus de 

Nazaré, Se faz um de nós em tudo, 

exceto no pecado, que assume a minha 

ignorância e a minha fragilidade, que Se 

reveste da minha fraqueza, que um dia, 

sobre a cruz, despido de todo o seu 

poder, Se entrega às mãos do homem, 

que é incapaz de Se defender e que, no 

final, morre como cada homem, emitindo 

um forte grito, um Deus assim é 

desconcertante para a minha mente. 

Somente um Deus «vivo e verdadeiro» 

pode chegar a manifestar deste modo o 

seu amor infinito pelas suas criaturas. 

Não é fácil acreditar neste Deus, mas 

é o único Deus credível. 

No Evangelho de hoje, Jesus diz-nos 

quais são as disposições interiores 

necessárias para entender o 

comportamento e os pensamentos deste 

Deus. Dividamos o trecho em três 

partes, porque são três os temas 

desenvolvidos. 

Só os «pequenos» podem com-

preender os mistérios de Deus 

(versículos 25-26) 

No início da sua vida pública, ao 

longo do lago da Galileia, Jesus suscitou 

muitos entusiasmos, teve um sucesso 

notável. Depois, começaram as 

oposições (as discórdias) dos inimigos. A 

muitos a sua mensagem pareceu 

demasiado desconcertante e a maioria 

dos discípulos tornou-se desconfiada, 

desencorajou-se e abandonou-O (Jo 6, 

66). Os seus próprios familiares – nota o 

evangelista João – já não acreditavam 

n'Ele (Jo 7, 5). Os ricos e os eruditos (os 

cultos e instruídos) praticamente ignora-

ram-n'O sempre. Com Ele ficou apenas 

um grupo diminuto de discípulos 

pertencentes às classes mais pobres e 

desprezadas da sociedade hebraica (Jo 

6, 67-69). 

Diante de um balanço tão desastroso 

esperaríamos que Jesus deixasse cair 

os braços. Mas, pelo contrário, Ele 

alegra-Se e bendiz o Pai por tudo o que 

aconteceu. A exclamação solene com 

que inicia o Evangelho de hoje é uma 

das poucas orações de Jesus mencio-

nadas nos evangelhos: «Agradeço-te, ó 

Pai, Senhor do céu e da terra, porque 

mostraste aos pequenos (aos simples) 

as coisas que tinhas escondido aos 

sábios e entendidos» (v. 25). 

Com esta frase, Ele não pretende 

dizer que Deus quer, propositadamente, 

despeitar (desiludir) as pessoas mais 

dotadas deste mundo, porque lhes quer 

mal. Ele limita-Se a constatar um facto: 

os pobres, os humildes, as pessoas 

marginalizadas acolheram, antes de to-

dos, a sua palavra de libertação. É 

normal – diz – que assim aconteça 

porque são eles quem sente mais 

fortemente a necessidade da salvação, 

que têm fome e sede da justiça, que 

choram, que vivem no luto e esperam 

que Deus intervenha para lhes levantar a 

cabeça e enchê-los de alegria. São 

felizes porque para eles chegou o Reino. 

Depois, Jesus acrescenta: este facto faz 

parte do projeto de Deus.  

Procuremos refletir um momento: nós 

estamos convencidos de que Deus é 

amigo dos bons e dos justos, que prefere 

as pessoas que se comportam bem e 

admira aquelas que nós estimamos. Pelo 

contrário, o Evangelho repete-nos 

continuamente que Ele tem uma 

autêntica predileção por aqueles que são 

desprezados, por aqueles que ninguém 

quer: os cegos, os coxos, os leprosos, os 

mudos (Mt 11, 5), os pecadores públicos 

(Mt 11, 19), as prostitutas (Mt 21, 31). 

Porquê? Porque são os mais 

necessitados do seu amor. Os sábios, os 

ricos, os saciados, aqueles que estão 

certos de saber e de ter tudo, que não 

sentem a necessidade de Deus, não 

poderão gozar da sua salvação. 

Com estas palavras, Jesus não 

pretende dizer que alguns ficarão para 

sempre excluídos do Reino. Quer 

apenas lembrar a todos a necessidade 

de se «tornar pequenos», porque 

somente quem se faz humilde, quem se 

sente necessitado de tudo está em 

condições de acolher os dons de Deus. 

Quem pode conhecer o Pai? 

(versículo 27) 

«Ninguém conhece o Filho senão o 

Pai, e ninguém conhece o Pai senão o 

Filho e aquele ao qual o Filho O quiser 

dar a conhecer»: Que significa? 

O verbo «conhecer» na Bíblia não 

quer dizer ter encontrado ou contactado 

algumas vezes uma pessoa, significa 

«ter tido com ela uma experiência 

profunda». É utilizado, por exemplo, para 

indicar a relação íntima que há entre 

marido e mulher (Lc 1, 34). 

Um conhecimento profundo do Pai é 

possível somente ao Filho. Todavia, Ele 

pode comunicar este seu conhecimento 

a quem quer. Quem irão ser os 

destinatários da sua revelação? Os «pe-

quenos», naturalmente. 

Os escribas, os rabinos, aqueles que 

são instruídos nos mínimos particulares 

da lei estão convencidos de conhecer 

intimamente Deus. Pensam saber 

discernir o que é melhor, apresentam-se 

como guias dos cegos, como luz 

daqueles que estão nas trevas, como 

educadores dos ignorantes, como 

mestres dos simples (Rm 2, 18-20). 

Jesus diz que apenas Ele pode dar o 

verdadeiro conhecimento de Deus, não 

os letrados (os instruídos) de Jerusalém. 

Estes pregam um Deus legislador e juiz 

severo, mas este Deus terrível não é o 

Pai que Jesus nos revelou. Muitas vezes 

o Deus que sai da cabeça dos sábios e 

dos inteligentes é apenas um ídolo, não 

se assemelha ao Pai de quem nos fala o 

Evangelho, o Pai que ama sem 

condições e prefere os últimos. 

Se não conseguimos entender isto... 

somos também nós uns «sábios» e  
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«inteligentes», incapazes de «conhecer» 

o verdadeiro rosto de Deus. 

Os «pequenos»  

oprimidos por um falso deus 

(v. 28-30) 

A última parte do Evangelho de hoje 

refere-se à opressão que os 

«pequenos», o povo simples da terra, os 

pobres sofrem por parte dos «sábios e 

inteligentes». Estes (os escribas e os 

fariseus) organizaram uma religião 

complicadíssima, feita de regras minu-

ciosas, de prescrições impossíveis de 

observar. 

Esta religião é um jugo muito pesado 

que obsessiona (que atormenta) e 

oprime o homem. Por causa dela os 

pobres sentem-se não somente des-

graçados neste mundo, mas também 

rejeitados por Deus e excluídos do 

mundo futuro. Eles não conseguem 

aprender as complicadas disposições da 

lei e, ainda menos, observá-las. Por isto 

são considerados impuros. Um dia, o 

sumo sacerdote Caifás exclamou: «Essa 

gente, que não conhece a Lei de Moisés, 

está amaldiçoada por Deus» (Jo 7, 49). 

A estes pobres, oprimidos pelo medo 

de Deus e pelo poder intelectual e 

religioso dos guias espirituais do seu 

povo, Jesus diz: Lançai para longe de 

vós todo o medo! Libertai-vos desta 

religião opressiva! Aceitai a minha lei, 

aquela nova, aquela que tem um único 

mandamento: o amor ao irmão. A minha 

religião, é a religião da alegria! 

Provavelmente não nos agrada a 

frase de Jesus: «aprendam comigo, que 

sou manso e humilde de coração» (v. 

29). A nenhum de nós aparecem como 

simpáticas as pessoas que se elogiam. 

Estas palavras, porém, são bem outra 

coisa! 

«Aprendam comigo» significa sim-

plesmente: não sigam aqueles mestres 

que agem como patrões da vossa 

consciência, que vos pregam um Deus 

que não está com os pobres e vos 

ensinam uma religião que exclui a 

alegria com as suas pretensões 

miudinhas e absurdas. 

Ele apresenta-Se como «manso e 

humilde de coração». São os termos que 

encontramos nas bem-aventuranças e 

que não indicam os tímidos, os brandos, 

os tranquilos, mas aqueles que são 

pobres e oprimidos, aqueles que sofrem 

a injustiça sem reagir com a violência. A 

todos estes pobres da terra Jesus diz: 

ouvi-Me, acreditai em Mim porque Eu 

estou do vosso lado, sou um de vós, 

também Eu sou pobre e rejeitado. 

O trecho do Evangelho de hoje é 

motivo de reflexão quer pessoal quer 

comunitária. Qual é o Deus em que 

acreditamos: é aquele dos «sábios» –

que não reserva surpresas, que 

raciocina como nós – ou é aquele 

revelado por Jesus, o Deus que 

desbarata as lógicas humanas, que está 

ao lado dos pequenos? Para quem é 

sinal de esperança a nossa comunidade 

cristã de Carvalhosa: para os bons ou 

para quem errou na vida? 
 

 
 

 

Coragem! 
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 celebração 
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, 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». 

 

 
 

 
 

 

 

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. 
 

 
 

 

 

PRIMEIRA MISSA 

Antífona da Comunhão 

 

Jo 11, 25-26 
 

Eu sou a ressurreição e a vida, diz o 

Senhor.  

Quem crê em Mim, ainda que tenha 

morrido, viverá.  

Quem vive e crê em Mim viverá para 

sempre. 
  

 
 

 

 

 

SEGUNDA MISSA 

Antífona de Entrada 
 

cf. Esdr 2, 34-35 
 

Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso, 

nos esplendores da luz perpétua. 
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Coragem! 

Meta da Vitória 
 

A celebração de hoje, de Fiéis Defuntos, 
convida-nos à descoberta do projeto de Deus: 
projeto 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. 

 

 
 

 
 

 

 

SEGUNDA MISSA 

Primeira Leitura 
(2 Mac 12, 43-46) 

 
 
MONIÇÃO: 

 
A fé do antigo Povo de Deus na 

imortalidade da alma e na ressurreição dos 

corpos, tornou-se mais firme e mais profunda, 

na época dos Macabeus, caracterizada por 

graves perseguições. É esta crença, 

confirmada pelos ensinamentos de Jesus 

Cristo, que dá sentido à nossa oração pelos 

defuntos. 

 
LEITURA: 

 
 

Leitura do Segundo Livro dos 

Macabeus 
 

Naqueles dias, 43Judas Macabeu 

fez uma coleta 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 ação muito 

digna e nobre, inspirada na 

esperança da ressurreição.  44Por-

que, 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 pensa-

mento. 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  

ou Sl 36 (37), 39a) 
 

 

MONIÇÃO: 

 
Nada havemos de temer neste mundo 

nem sequer a morte porque o Senhor é 

clemente e a sua bondade permanece 

eternamente. 

 

REFRÃO: 

 
O SENHOR É CLEMENTE E CHEIO DE 

COMPAIXÃO. 

 

OU: 
 

A SALVAÇÃO DOS JUSTOS VEM DO 

SENHOR. 

 
SALMO: 

 
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 

Segunda 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 agradá-

veis, quer continuemos 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. 
 

 
 

 

 

SEGUNDA MISSA 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 11, 25a.26) 

 

MONIÇÃO: 

 
Jesus é a ressurreição e a vida. Quem 

acredita n’Ele, embora venha a morrer, viverá! 

 
REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 
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ACLAMAÇÃO: 

 
Eu sou a ressurreição e a vida, diz o 

Senhor. 

Quem acredita em Mim nunca morrerá. 
 

 
 

 

Coragem! 

Do Céu, Jesus chama 
 

Do Céu, Jesus chama as almas dizendo: 
«Vinde a Mim e eu vos aliviarei». A nós, Deus 
também chama dizendo: «Vem e segue-Me». 
Para que as almas dos fiéis defuntos 
encontrem alívio é preciso que nós próprios 
obedeçamos ao apelo do Senhor. Que sentido 
faria pedir que as almas aceitem o convite de 
Jesus ao «Vinde a Mim» se nós não 
respondemos ao «Vem e segue-Me»? 

 

 
 

 

 
 

 

SEGUNDA MISSA 

Evangelho (Jo 11, 21-27) 

 
 
EVANGELHO: 

 
 

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. 
 

 

Segue-se, na coluna seguinte,  

outra opção de escolha  

para o Evangelho,  

desta segunda Missa. 

 

2.ª Opção para o Evangelho: 
 

Lc 7, 11-17 

 
 

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 compade-

ceu-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. 
 

 
 

 

Coragem! 

Na minha carne verei  

a Deus 
 

Celebrámos ontem a Festa de Todos os 
Santos – a festa do Céu. Hoje lembramos os 
nossos familiares e amigos que morreram e 
se encontram no Purgatório, com a certeza 
já, de irem para o Céu.  

No Céu não podemos estar incomodados, 
mas totalmente felizes. Por isso as próprias 
almas que morrem em graça e dão conta de 
alguma falta por limpar vão tratar de o fazer 
no lugar de purificação a que chamamos 
Purgatório.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sentimos a partida dos que nos morrem na 
medida em que os amámos.  

Dir-se-ia que precisamos deles para 
respirar, porque não se trata de um eu que 

chora e de um tu que morreu,  
mas um de nós. 

_______________________________________________________ 

 

JORNAL DO LEITOR 

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. 
 

 
 

 

 
 

A nossa esperança chama-se JESUS. 
 Lidamos mal com as palavras gastas,  

mas há palavras que são faróis de vida.  
A esperança leva dentro a confiança e a Fé. 

A nossa esperança chama-se JESUS. 
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SEGUNDA MISSA 

Antífona da comunhão 

 
V. Brilhe para eles a luz perpétua. 

R. Vivam para sempre com os vossos    

    Santos, porque Vós sois bom, Senhor. 

 

V. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno,     

     nos esplendores da luz perpétua. 

R. Vivam para sempre com os vossos    

    Santos, porque Vós sois bom, Senhor. 
 

 
 

TERCEIRA MISSA 

Antífona de Entrada 

 
cf. Rom 8, 11 

 

Deus, que ressuscitou Jesus de entre  

os mortos, 

também dará a vida aos nossos corpos 

mortais  

pelo seu Espírito que habita em nós. 
 

 
 

 

Coragem! 

A morte não existe 
 

Se perdeste um ente querido, não 
desesperes: tem a certeza de que ele não 
morreu. Ou melhor dizendo: morreu, mas não 
está morto; passou pela morte, mas vive; 
apenas mudou de estado e, mais cedo ou 
mais tarde, irás encontrá-lo novamente. 

Não queiras ser superior a Deus: aceita 
aquilo que Deus determinou pela Sua 
sabedoria, e serás imensamente feliz. 

 

 
 

 

 
 

TERCEIRA MISSA 

Primeira Leitura 
(Is 25, 6a.7-9) 

 
 
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 esperá-

vamos a salvação; é o Senhor, em quem 

pusemos a nossa confiança. Alegremo-

nos e rejubilemos, porque nos salvou». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Muitos anos antes de Cristo, um 

sábio, já de idade avançada, refletindo 

sobre a caducidade da vida, conclui que 

o homem é «como a erva que brota e é 

cortada pela manhã e que à tarde está 

murcha e seca» (SI 90, 6). Uma cons-

tatação amarga a sua, desconsolada, 

melancólica. Que fazer, então? 

Se a vida é assim breve – concluem 

os insensatos – «gozemos os bens 

presentes, inebriemo-nos de vinho 

precioso e de perfumes, coroemo-nos de 

botões de rosas antes que murchem, ne-

nhum de nós falte às nossas orgias» (Sb 

2, 6-9). «O melhor que uma pessoa tem, 

é comer e beber e saborear os frutos do 

seu trabalho» (Ecl 2, 24). O sábio 

salmista não se deixa seduzir por estas 

propostas e diante do evento inelutável 

da morte, dirige ao Senhor esta 

consternada invocação: «Ensina-nos a 

ordenar os nossos dias retamente, para 

podermos entrar pela porta da sabe-

doria» (SI 90, 12).  

O saudável pensamento da morte 

Cansamo-nos, empenhamo-nos, 

agitamo-nos, discutimos, angústiamo-        

-nos com a finalidade de obter cada vez 

mais riquezas, mais sucesso, mais 

prazeres. Se considerássemos «a 

brevidade dos nossos dias», as coisas 

por que lutamos com tanto afinco seriam 

reduzidas às suas justas dimensões e 

aparecer-nos-iam, talvez, em toda a sua 

insuficiência e mesquinhez. 

Não somos sábios quando 

procuramos de todos os modos remover 

o pensamento da morte, quando 

evitamos até usar o termo. Preferimos 

falar de partida, de desaparecimento, de 

decesso, de passagem. E, no entanto, a 

morte é a companheira da nossa vida. 

Dores, desilusões, traições, desventuras, 

doenças são diminuições de vida e 

continuamente nos lembram a 

precariedade da nossa existência neste 

mundo. Lembram-nos a transitoriedade 

de todas as realidades terrenas. 

Hoje, a liturgia lembra todos os 

defuntos, não para nos assustar, mas 

para nos levar «a entrar pela porta da 

sabedoria», para nos levar a descobrir o 

verdadeiro sentido desta vida e lembrar 

a exultante verdade sobre a qual se 

baseia a nossa fé: a ressurreição. Dizia 

muito bem Tertuliano (um dos padres da 

Igreja dos primeiros séculos): «A 

esperança cristã é a ressurreição dos 

mortos; tudo aquilo que somos, somo-lo 

na medida em que acreditamos na 

ressurreição». 

É, portanto, a alegria, não o medo e a 

angústia, que hoje a palavra de Deus 

nos quer comunicar, a alegria de quem 

recebeu do alto a luz da Páscoa que 

ilumina cada sepulcro. 

Eis, por isso, como deve ser 

saudável a cada um de nós, este 

pensamento da morte. 

A expectativa de um banquete 

A Leitura inicia com um anúncio feliz: 

Deus preparará um sumptuoso (um 

magnífico) banquete, organizará uma 

esplêndida festa sobre o monte Sião, na 

grande esplanada onde surge o seu 

templo santo. 

Quem são os convidados? Deus é 

um soberano sem igual em riqueza e 

potência. Não convidará apenas alguns 

notáveis do seu reino, mas todos os 

povos da terra, sem excluir nenhum. 

Sentar-se-ão todos à mesma mesa, 

aqueles que antes se tinham odiado, 

aqueles que tinham lutado para se 

roubarem o dinheiro, as terras, as 

mulheres, os bens. 

A nossa Leitura não refere (e temos 

pena) a ementa do extraordinário 

banquete, ementa que o profeta se 

compraz a descrever: haverá alimentos 

excelentes, carnes saborosas e de todos 

os tipos, vinhos excelentes e refinados 

(v.6). Uma descrição capaz de 

desnortear a fantasia da pobre gente de 

Israel, habituada a comer uma só vez ao 

dia. 

E porquê este banquete? Porque 

Deus, o Senhor da vida e da alegria, 

desbaratou todos os inimigos. Foi posto 

em debandada também o último, o mais 

terrível, aquele que mais do que qualquer 
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outro incutia medo, a morte. 

Nesta altura a cena torna-se 

comovente. Depois de ter eliminado a 

morte, o Senhor «enxugará as lágrimas 

em todas as faces» (v. 8). 

Durante a festa não faltarão as 

músicas, os cantos, as danças. A Leitura 

conclui-se com o texto do hino que será 

executado em coro por todos os 

comensais: 

«É Ele que é o nosso Deus,  

Aquele em quem esperamos, 

confiantes, e nos salvou. 

Sim, nós esperamos no Senhor!»  

– (v. 9).  

O profeta fala claramente dos tempos 

messiânicos. Com a vinda do Messias 

cada situação de «morte» será 

transformada. Haverá somente alegria, 

felicidade. Será a festa, o banquete do 

reino. 
 

 
 

 

TERCEIRA MISSA 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

Ainda andemos por vales tenebrosos, não 

temamos porque o Senhor está connosco, Ele 

é o nosso Bom Pastor. 

  
REFRÃO: 
 
O SENHOR É MEU PASTOR: NADA ME 

FALTARÁ. 

 

OU: 
 
AINDA QUE TENHA DE ANDAR POR VALES 

TENEBROSOS, 

NADA TEMO, PORQUE VÓS ESTAIS 

COMIGO. 

 
SALMO: 

 
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 

Segunda Leitura 
(1 Ts 4, 13-18) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

A perspetiva messiânica da primeira 

Leitura terá a sua plena realização quando o 

Senhor, ao vencer completamente a morte, 

vier a coroar a Sua obra na altura da 

ressurreição geral. 

 
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 junta-

mente 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 
( Jo 6, 51) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus dá tudo e dá-se a Si mesmo para 

nos alcançar a fonte da vida eterna. 

  

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
ACLAMAÇÃO: 
 

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu 

quem comer deste pão viverá 

eternamente. 
 

 
 

 

Coragem! 

A morte é apenas  

a penúltima palavra  
 

 

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. 

 

 
 

 
 

 

 

TERCEIRA MISSA 

Evangelho (Jo 6, 51-58) 

 
 
EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus à 

multidão: 51 «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, que Eu darei 

pela vida do mundo». 52 Os judeus 



discutiam entre si: «Como pode Ele dar-     

-nos a sua carne a comer?». 53 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. 54 

Quem come a minha carne e bebe o 

meu sangue tem a vida eterna; e Eu o 

ressuscitarei no último dia. 55 A minha 

carne é verdadeira comida e o meu 

sangue é verdadeira bebida. 56 Quem 

come a minha carne e bebe o meu 

sangue permanece em Mim e Eu nele.  

57 Assim como o Pai, que vive, Me 

enviou e Eu vivo pelo Pai, também 

aquele que me come viverá por Mim. 58 

Este é o pão que desce do Céu; não é 

como o dos vossos pais, que o comeram 

e morreram: quem comer deste pão 

viverá eternamente». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 

2.ª Opção para o Evangelho: 
 

(Jo 6, 37-40) 
 
  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 

 

Naquele tempo, disse Jesus à 

multidão: 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. 

 

 
 

Coragem! 

Uma ação muito digna 

e nobre 
 

Depois da morte temos outros deveres a 
cumprir para com os nossos entes queridos. 
Em primeiro lugar rezar por eles. Numa das 
Leituras deste dia (na 1.ª Leitura da 2.ª 
Missa), fala-se de Judas Macabeu, um grande 
general que procurou sufragar as almas dos 
seus soldados mortos em combate, em 

defesa da religião. E diz esse Livro da Bíblia 
que era um santo e piedoso pensamento. 
Este ajudar as almas dos que morreram 
proclama não só a fé na vida eterna e na 
ressurreição, mas também na existência dum 
lugar de purificação para além da morte e na 
possibilidade de ajudar os que ali se 
encontram.  
 

 
 

 
 

 

 

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. 
 

 
 

 

Felizes os mortos que 

morrem no Senhor  
Aleluia, Aleluia! 

TERCEIRA MISSA 

Antífona da Comunhão 

 
Filip 3, 20-21 

 

Esperamos o nosso Salvador,  

Jesus Cristo,  

que transformará o nosso corpo mortal  

à imagem do seu Corpo glorioso. 
 

 
 

Judas, o Cireneu e Eu 

(43) 

AS TREVAS 

Com Jesus ficam apenas Sua Mãe, umas 

mulheres e um adolescente.  

Os apóstolos onde estão?  

E os que foram curados das suas doenças: 

os coxos, os cegos, os leprosos?...  

E os que O aclamaram?...  

Ninguém responde!  

Cristo rodeado de silêncio. 
 

(Mons. J. Escrivá, Via Sacra) 

 

II 
 

O silêncio,  

o último suplício 

 do teu longo martírio nessa cruz. 
 

 Ficamos arredados  

do Calvário,  

não vemos o teu rosto solitário,  

cheio de amor por nós, 

 Senhor Jesus!  
 

É tão mais fácil ir para outro lugar  

que acabamos por fugir da Luz, 

deixando-Te outra vez na solidão. 
 

Não ousamos ficar  

junto da cruz  

que pesa ao nosso irmão  

em sofrimento;  

só Tu ficas com ele  

no seu tormento,  

só Tu lhe dás a mão  

até ao fim,  

só Tu fazes questão de o ajudar.  
 

Por cada vez que me viste afastar, 

perdão, Jesus, perdão,  

tem piedade de mim! 
 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
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Descomplica (31) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Terceiro verbo: “CONFIAR”. 
 

Há dias que se enchem de chão e de 

céu, de pessoas que são pequenos 

abrigos e de um tempo que nos 

reconcilia com os nossos sonhos mais 

fundos. Há dias que nos inspiram (mais) 

a largar os medos, a colar às mãos a 

coragem, a dizer sim ao desafio de 

desmontar as peças de que é feito o 

coração e de ver como, depois, faz 

mesmo tudo mais sentido. Há dias em 

que juramos nunca esquecer a mania 

que há muito prometemos não perder: 

uma pessoa deve (sempre) seguir o seu 

caminho. Mesmo que o sentido possa 

parecer estar errado aos olhos dos 

outros. 

– Confia nessa mania bonita que se 

chama acreditar. 

 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Seis Adágios populares 

 
1 

Quem dá ao pobre, 

 empresta a Deus. 

2 

Quem vai a pedir, 

 não vai a fugir. 

3 

Para receber todos vão a correr,  

para pagar, vão devagar. 

4 

A pobre não devas, 

 a rico não prometas 

5 

Não prometas nada ao pobre,  

e nunca devas nada ao rico. 

6 

Tanto sabe o rico do pobre,  

como o pobre do rico. 
 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

 

 

AOS LEITORES DAS 

QUATRO PARÓQUIAS 
 

 

 

Para ter uma lista de Leitores 

aniversariantes, completa e atualizada, 

torna-se necessário que os Leitores cujo 

aniversário de nascimento não tem sido 

publicado no Jornal do Leitor, façam 

chegar ao Jornal a respetiva data 

(apenas mês e dia). 

Façam chegar a indicação pelo 

mesmo E-mail que recebem todas as 

semanas o Jornal. Agradecimentos. 
 

P.S.: a nenhum Leitor é obrigatório 

fornecer a data pedida. Não é uma 

imposição. É apenas e tão só para quem 

deseje ver publicado no Jornal, o seu 

aniversário.  
 

 
 

 

Humor 
 

EMBRULHA! 

 
A mulher está na cozinha a fritar um 

ovo quando o marido chega e começa a 

gritar: 

– Cuidado!!! cuidado!!! …mete mais 

óleo!! …mete mais óóóóóóleo!!! …vai 

colar no fundo… cuidado!!! 

Vira, vira, anda!!! …vai, vai… 

cuidado!... cuidado! Parece que és 

parva, mulher, vai entornar.  

Ai, meu Deus, o sal!!... o sal!!... não 

te esqueças do saaaaaal!!! 

A mulher irritada com os berros, diz: 

– Pára de gritar, porra!!! Achas que 

não sei fritar um ovo? 

E o marido, agora bem calmo, 

responde: 

– Isto é só para tu teres ideia do que 

eu passo quando conduzo contigo ao 

lado. 

~  ~  ~  ~   
 

QUANDO ESTE BANCO EXISTIA 

 
O Pedro, já bêbado, entre num 

Banco e pede um copo de vinho. 

O bancário, diz-lhe: 

– Um copo de vinho? Mas você sabe 

onde é que está? Você não sabe ler ali 

“Banco Pinto e Sotto Mayor”? 

– Ó meu senhor, é isso mesmo que 

eu quero! Branco, tinto e do melhor! 
 

~  ~  ~  ~    

VÍCIO 
 

Está um tipo sentado na esplanada, 

com um dedo às voltas dentro do nariz. 

Chega um amigo e ao ver o espetáculo, 

pergunta: 

– Epá, o que estás a fazer?! 

O amigo nas calmas e esticando o 

dedo, responde: 

– Não sabes? Hoje é o dia do 

macaco, não queres este autocolante? 
 

~  ~  ~  ~   
 

AZAR 
 

– Fiquei a um passo de ficar 

milionário! 

– Entraste em algum concurso? 

– Não. Fui atropelado a um passo da 

passadeira!!! 
 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

02-11-2020 – Fiéis Defuntos 
 

Desativada temporariamente 

 
 
 

A Fechar 
 

 

Missas pelos Mortos 
 

Santo Agostinho conta no livro 
das Confissões que a mãe, Santa 
Mónica lhes pedia a ele e seu irmão 
para não estarem a fazer grandes 
despesas com o seu funeral, mas 
para a lembrarem junto do altar de 
Deus. É uma lição bem atual. Hoje 
gasta-se muito dinheiro em flores. As 
flores em nada podem ajudar os 
defuntos. Esquecemos que podemos 
ajudar mais, mandando celebrar 
missas, dando esmolas pelos nossos 
mortos e rezando mais por eles. 

Orar pelos mortos é uma das 
obras de misericórdia. E além da 
caridade que cultivamos, avivamos 
também a nossa esperança, que é 
certeza de chegar ao Céu e de nos 
encontrarmos de novo com aqueles 
que amamos.  
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