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Comemoração de Todos  

os Fiéis Defuntos 
 

  1.ª MISSA   . 

 
O Dia dos Fiéis Defuntos, que hoje comemoramos, 

complementa o Dia de Todos os Santos que ontem 

celebrámos. 

Os fiéis defuntos são irmãos nossos que partilharam 

connosco as aventuras da vida e se encontram às 

portas da bem-aventurança sujeitos ainda à purificação 

das imperfeições contraídas neste mundo.  

Deus é justo, mas misericordioso. Deus é amor, mas 

toma a sério a vida dos homens. Ele trata-nos com amor 

misericordioso. Aqueles que hoje comemoramos, são 

queridos de Deus e têm a garantia da entrada no Céu.  

A morte será vencida, pois «o Senhor destruirá a 

morte para sempre e enxugará as lágrimas de todos os 

rostos».  

Jesus glorioso é promessa de vida. O destino do 

homem é a vida, e a procura de Deus é fonte de vida. 

Só um coração que procura Deus pela fidelidade e se 

esforça por evitar o pecado está no caminho da vida.  

A atitude cristã face ao mistério da morte é uma 

confiança total em Deus que leva à generosidade na 

prática do melhor bem. Ao recordar com saudade os 

nossos mortos, oferecemos atos de piedade em seu 

sufrágio. 

Muitas vezes nos temos esquecido dos nossos 

falecidos. Daí a necessidade dos sufrágios por aqueles 

que nos precederam. O sufrágio pelos defuntos é um 

dever de caridade e de justiça. 

Hoje a Santa Igreja convida-nos a recordar os 

nossos irmãos defuntos e a meditar sobre a nossa 

finitude, sobre a precariedade da nossa vida terrena. É 

este dever de caridade e justiça que queremos elevar a 

Deus com as nossas orações. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

  1.ª MISSA   . 
  

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. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

  1.ª MISSA   . 

 
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  
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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 

projeto de amor através de Cristo. 

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

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Job 19, 1.23-27a 

 

  1.ª MISSA   . 

   
MONIÇÃO: 

 

Job sabe que é inocente apesar de todos os outros o 

considerarem pecador. Bem gostaria que as suas palavras 

fossem gravadas em matéria durável, pois tem a certeza de 

que o seu redentor está vivo e intervirá a seu tempo em sua 

defesa, fazendo-lhe justiça. 

 

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. 
 
 

 
 

Amar não é dar. É partilhar.  
 

(Raul Follereaul). 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitura fácil, mas que não dispensa preparação. Nem esta, 

nem nenhuma Leitura. Todas devem ser bem preparadas. 

Lê devagar, pára nos pontos (Num texto, o ponto é como 

um stop no cruzamento ou entroncamento de estrada).  

O nome “Job” pronuncia “Jóbe” e não “Jó”. 

Exercita palavras, como: estilete / esculpidas / contemplar / 

ou outras. 
 

  
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Este pequeno trecho, de irregular transmissão 

textual, é um dos mais citados pela tradição cristã; 

corresponde à resposta de Job às acusações dos seus 

amigos; é um hino de esperança e confiança em Deus 

no meio do seu atroz sofrimento, um hino que fica bem 

realçado, ao dizer: «palavras escritas… esculpidas em 

pedra para sempre».  

«E no último dia Se levantará sobre a terra». 

 –  V. 25 

Esta última reformulação da tradução litúrgica – que 

antes já tinha abandonado o texto latino da Vulgata para 

se cingir ao texto hebraico massorético – parece ter 

querido recuperar um sentido escatológico (o da 

ressurreição final), ao não referir o adjetivo «último» a 

Deus, mas sim a «dia» (substantivo que não aparece no 

hebraico, mas que São Jerónimo subentendeu). No 

entanto, o verbo «Se levantará» (que São Jerónimo 

traduziu na 1ª pessoa, referindo-o a Job) segue o texto 

hebraico. 

«Na minha carne verei a Deus».  –  V. 25 

O texto massorético tem o seguinte sentido: ainda 

nesta vida (com a minha carne já curada) hei de sentir a 

proteção de Deus, o seu amor e bondade (é este o 

sentido corrente no A. T. de «ver a Deus»). A verdade é 

que a nova tradução litúrgica, baseada na pauta da 

Neovulgata, quis manter o sentido escatológico do texto, 

de acordo com o antigo uso do texto na Liturgia dos 

defuntos. De facto, quando o justo que sofre (Job), 

haverá de ver plenamente a Deus com a sua carne, 

será na Ressurreição (ainda que a doutrina da 

ressurreição não apareça no livro de Job e seja algo ao 

arrepio desta obra). A Vulgata de São Jerónimo tinha 

uma tradução que hoje nenhum crítico segue: «Eu sei 

que o meu Redentor vive e que no último dia eu hei de 

ressuscitar da terra e serei novamente revestido da 

minha pele e com a minha própria carne verei o meu 

Deus». A verdade, porém, é que estamos diante duma 

passagem que oferece bastantes dificuldades para a 

reconstituição do texto original e a Neovulgata optou por 

um texto aberto a um sentido escatológico, semelhante 

ao da tradução litúrgica que aqui temos. 
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Salmo Responsorial 
Sl 26 (27), 1.4.7 e 8b e 9a.13-14 (R. 1a ou 13) 

 

  1.ª MISSA   . 

 
MONIÇÃO: 

 
A confiança em Deus e no Seu projeto cria força e coragem 

para enfrentar as mais difíceis situações. Assim proclamamos 

no salmo que iremos recitar. 

 

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. 
 

 

 

 

Eu sei que o meu Redentor está vivo  

e no último dia Se levantará sobre a terra.  

Revestido da minha pele, estarei de pé; 

 na minha carne verei a Deus.  

Eu próprio O verei, meus olhos  

O hão de contemplar». 
 

(Job 19, 25-27a) 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 4, 14 – 5, 1 

 

  1.ª MISSA   . 

 
MONIÇÃO: 

 
São Paulo evoca os conflitos e as aflições por que passou, 

mas não perde a coragem. E, embora o seu corpo se vá 

desgastando, a sua coragem interior vai-se reforçando dia a dia 

com a fé firme na vida eterna. 

 

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 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. 
 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitura fácil de proclamar que, – repetimos – não dispensa 

preparação. 

É uma Leitura cheia de esperança na Imortalidade e na 

Ressurreição. Por esta razão, coloca um semblante feliz e não 

uma cara de funeral, porque já bastam as caras tristes e o 

vestuário de cores negras com que os fiéis se apresentam 

nesta Eucaristia de Fiéis Defuntos. 

Imediatamente antes de subires ao ambão, faz exercícios 

de respiração, porque vais encontrar algumas frases longas. 

Respeita toda a pontuação do texto e lê devagar. 



Exercita algumas palavras que possam ser mais difíceis de 

pronunciar.  
 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
A Leitura é de uma grande riqueza doutrinal e 

projeta a luz da fé sobre o mistério da morte, um 

mistério a que ninguém pode fechar os olhos, sobretudo 

na comemoração do dia de hoje. A esperança da 

ressurreição e da glória do Céu, que animava o 

Apóstolo Paulo, é a mesma que nos anima a nós: 

«Ainda que em nós o homem exterior se vá 

arruinando, o homem interior vai-se renovando 
de dia para dia» – V. 16 

 A antítese «homem exterior» «homem interior» visa 

a oposta dualidade da antropologia teológica paulina, 

mais do que a dualidade da antropologia filosófica 

grega, embora sem prescindir dela. O  homem exterior  

é o ser humano considerado na sua mortalidade, votado 

à ruína e decomposição física (cf. v. 7: um frágil «vaso 

de barro»), em contraste com o homem interior,  que 

aqui, mais do que a imortalidade da filosofia grega 

(a athanasía:  cf. 1 Cor 15, 53-54; 1 Tim 6, 16), parece 

indicar a vitalidade sobrenatural imperecível infundida 

no Batismo, um princípio de santificação que possibilita 

que o homem regenerado se vá renovando de dia para 

dia, identificando-se cada vez mais com Cristo 

ressuscitado. A vida dos santos demonstra esta 

afirmação Paulina: à medi- da que os seus corpos se 

vão consumindo por sofrimentos e penitências 

corporais, renova-se a sua juventude de alma, a sua 

alegria. A propósito destas noções, temos que 

reconhecer que Paulo não utiliza nos seus escritos um 

modelo antropológico único; com efeito, embora a sua 

formação seja radicalmente hebraica, ele, ao dirigir-se 

ao mundo helenístico, também se serve de categorias 

do pensamento filosófico grego corrente. Daqui provém, 

às vezes, alguma dificuldade de interpretação dos seus 

textos, cuja antropologia não se pode absolutizar. 

«Tenda... morada terrestre...» – V.5,1 

Tenda (skênos), designa no mundo grego o corpo, 

como invólucro da alma, uma alusão ao carácter 

provisório da nossa morada terrestre, em contraposição 

com o corpo já ressuscitado e glorioso, à maneira do de 

Cristo. Que Paulo admite uma escatologia individual e 

intermédia, distinta da ressurreição final, é uma coisa 

que fica bem clara neste mesmo capítulo 5 da 2.ª 

Epístola aos Coríntios «preferimos exilar-nos do corpo 

para ir morar junto de Cristo». 
 

 

 

A minha família são os pobres. A sua dignidade  

é a minha dignidade. A sua saúde a minha.  

A minha casa é a casa dos pobres.  

(Santa Teresa de Calcutá) 

 

Passam os autocarros, apressados, sem parar,  

com um letreiro que eu nunca devo usar: completo. 

 (D. Hélder Câmara) 

 

 
 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Mt 11, 25 
 

  1.ª MISSA   . 

 

MONIÇÃO: 

 
Os sábios e os inteligentes não são capazes de perceber a 

presença do Reino revelada por Jesus. Apenas os pobres e os 

desfavorecidos conseguem penetrar o sentido da atividade de 

Jesus e continuá-la. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. 
  

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Mt 11, 25-30 

 

  1.ª MISSA   . 
 

 

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. 
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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 compreender  

os mistérios de Deus (v. 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 praticamente ignoraram-n'O 

sempre. Com Ele ficou apenas um grupo diminuto de 

discípulos pertencentes às classes mais pobres e des-

prezadas 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 mencionadas 

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 todos, 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? (v. 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 «pequenos», 

naturalmente. 

Os escribas, os rabinos, aqueles que são instruídos 

nos mínimos particulares da lei estão convencidos de 

conhecer intimamente Deus. Pensam saber discernir o  
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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 «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 minuciosas, 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 amaldi-

çoada 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 simplesmente: 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. Bom, 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? 
 

 

 
 

 

 

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. 
 

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. 
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Antífona da Comunhão 
  

  1.ª MISSA   . 
 

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. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

  1.ª MISSA   . 
 

 
Que a comunhão do Corpo e Sangue de Cristo nos 

prepare para alcançarmos a herança eterna! 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

  1.ª MISSA   . 

 
Tendo participado no sacrifício do calvário e no 

banquete das núpcias do Cordeiro, em que Cristo, morto 

e ressuscitado, Se torna nosso alimento e garantia da 

nossa ressurreição, anunciemos pelo mundo esta 

esperança e que Ele seja o conforto e a esperança de 

quantos perderam os seus entes queridos! 
 

 

 
     2.ª Missa    .           

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

  2.ª MISSA   . 
 

cf. Esdr 2, 34-35 

Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso,  

nos esplendores da luz perpétua. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
2 Mac. 12, 43-46 

 

  2.ª MISSA   . 
   

 

MONIÇÃO: 

 

A eficácia da oração e do sacrifício para expiar os pecados 

dos irmãos mortos ajuda-os a participar na glória da 

ressurreição final. 

 

 

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. 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. 
 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Judas Macabeu é o grande herói tanto do Primeiro 

como do Segundo livro dos Macabeus; seguiu o seu pai 

Matatias na resistência contra a helenização pagã do 

povo de Israel, tendo chegado, em 165 aC, a conseguir 

a purificação do templo e a restauração do culto (cf. 1 

Mac 4, 36-59; 2 Mac 10,1-9). O seu título de Macabeu 

significa martelo ou malho, título que lhe veio da 

impugnação do paganismo imposto pelo soberano sírio, 

e das derrotas infligidas aos opressores do povo judeu 

(sírios e egípcios). A leitura fala duma coleta de 2.000 

dracmas de prata (não 12.000 como aparecia na  
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Vulgata, um texto que a Neovulgata corrige, de acordo 

com os melhores manuscritos). A moeda grega pesava 

cerca de 4 gramas de prata; tratava-se, pois, de cerca 

de oito quilos de prata. 

V. 46 – «Um santo e piedoso pensamento» 

O sacrifício que Judas manda oferecer revela a fé 

numa vida além-túmulo. Com efeito, a aprovação formal 

do hagiógrafo deixa-nos ver como a oração pelos 

defuntos que têm faltas a expiar – aqueles soldados 

mortos no campo de batalha conservavam despojos que 

tinham sido ofertas aos ídolos, o que era proibido pela 

Lei – é uma coisa que lhes aproveita. Daqui se deduz a 

existência do Purgatório, uma fase de expiação de 

pecados que não impedem a salvação eterna, mas, de 

alguma maneira, a atrasam (falando em linguagem 

humana de uma realidade transcendente).  

É sobretudo a Tradição, a vida e o Magistério da 

Igreja que esclarecem esta doutrina revelada por Deus. 
 

 

 
 

 
 

 

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

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

  2.ª MISSA   . 
 
 
 

MONIÇÃO: 

 
Comparável ao amor de um pai pelos seus filhos, o amor 

de Deus assume dimensão imensa no perdão, na misericórdia 

e bondade, na compaixão e na ternura, para com aqueles que 

se comprometem com o Seu projeto. 

 

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 Leitura 
2 Cor 5, 1.6-10 

 

  2.ª MISSA   . 

 
 

MONIÇÃO: 

 
No fim da vida, cada um verá o homem novo que dentro de 

si próprio se terá desenvolvido como uma semente. Esse dia 

assinalará o início da vida nova com Deus e com Cristo. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios 

 

1Nós 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. 6Por isso, estamos sempre cheios de 

confiança, sabendo que, enquanto habitarmos 

neste corpo, vivemos como exilados, longe do 

Senhor, 7pois caminhamos à luz da fé e não da 

visão clara. 8E com esta confiança, preferíamos 

exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto 

do Senhor. 9Por isso nos empenhamos em ser-

Lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no 

corpo, quer tenhamos de sair dele. 10Todos 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. 
 
 

 
O amor é uma riqueza que não se vende  

nem se compra. Dá-se.  
 

(Flaubert) 
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Aclamação ao Evangelho 

Jo 11, 25a.26 
 

  2.ª MISSA   . 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Jesus é a ressurreição e a vida. A morte é apenas uma 

necessidade física. A vida plena da ressurreição já está 

presente naqueles que acreditam firmemente em Jesus Cristo. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. 

Quem acredita em Mim nunca morrerá. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 7, 11-17 

 

  2.ª MISSA   . 
 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

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. 
 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

  
V. 1 – «Naim». Como também hoje, não seria 

propriamente uma cidade, mas uma pequena aldeia a 

uns 10 km a Sueste de Nazaré. É frequente que São 

Lucas dê o nome da cidade a pequenas aldeias. É esta 

a única passagem em toda a Bíblia onde se fala desta 

terra, o que leva a crer que seria mesmo um lugarejo 

sem importância, mas isso não obstou a que Jesus 

fizesse ali um grande milagre. É São Lucas o único 

Evangelista a contá-lo, o Evangelista que mais se detém 

a retratar a misericórdia do coração de Cristo; nem 

sequer foi preciso um pedido formal da desolada viúva 

para que, com uma única palavra, transformasse o seu 

choro na maior alegria, devolvendo-lhe o seu único filho 

vivo. Os funerais costumavam realizar-se no mesmo dia 

da morte, ao meio da tarde.  

V. 15 – «E Jesus entregou-o à mãe» 

Santo Agostinho comenta: «Esta mãe viúva 

alegra-se com o filho ressuscitado. Diariamente se 

alegra a Mãe Igreja com os homens que ressuscitam na 

sua alma. Aquele estava morto quanto ao corpo; estes, 

quanto ao seu espírito. Aquela morte visível chora-se 

visivelmente; a morte invisível destes nem se chora nem 

se vê. Anda à busca destes mortos Aquele que os 

conhece, Aquele que pode fazê-los voltar à vida» 

(Sermão 98, 2). O mesmo Santo afirma que é um maior 

milagre a conversão dum pecador do que a ressurreição 

dum morto, embora seja menos espetacular. 
 

 

 
 

 

 

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 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. 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

  2.ª MISSA   . 
 

cf. Esdr 2, 35.34 
 

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. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

  2.ª MISSA   . 
 

A Eucaristia é o maior dom de Jesus na nossa caminhada 

a caminho da Vida que não acaba. Que Ele seja o alimento 

celeste, a força para os mais fracos e penhor de alegria, 

felicidade e paz. 

 
 

 

As pessoas são um peso para ti?  

Não as carregues às costas.  

Leva-as no teu coração.  
 

(D. Hélder Câmara) 
 

 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

Monição final 
 

  2.ª MISSA   . 

 
 

Ao terminarmos esta celebração, recordemos que a 

nova vida não vai nascer a partir do nada: brotará do 

que cada um tiver feito de bem neste mundo. A vida 

plena da ressurreição já está presente naqueles que 

acreditam firmemente em Jesus Cristo. 
 

 

 
     3.ª Missa    .           

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

  3.ª MISSA   . 

 

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. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Is 25, 6a.7-9 

 

  3.ª MISSA   . 
   

 

MONIÇÃO: 

 

A última palavra de Deus sobre a História não é o 

julgamento, mas a comunhão universal de todos os que 

seguem o projeto de Deus entre si e com o próprio 

Deus. 

 

LEITURA: 

 

 

 

 

Leitura do Livro de Isaías 

 

6Sobre este monte, o Senhor do Universo há 

de preparar para todos os povos um banquete 

de manjares suculentos, um banquete de 

vinhos deliciosos: comida de boa gordura, 

vinhos puríssimos. 7Sobre este monte, há de 

tirar o véu que cobria todos os povos, o pano 



que envolvia todas as nações; 8destruirá 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. 9Dir-se-á naquele dia: «Eis o nosso Deus, 

de quem esperávamos a salvação; é o Senhor, 

em quem pusemos a nossa confiança. 

Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos 

salvou. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

  
 

COMENTÁRIO À 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 constatação 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, nenhum 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 tra-

balho» (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, agita-mo-nos, 

discutimos, angustiamo-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 diminui-

ções 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 mor-

tos; 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. 

A expectativa de um banquete 

A leitura inicia com um anúncio feliz: Deus preparará um 

sumptuoso 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 a ementa do extraor-

dinário banquete, ementa que o profeta se compraz a 

descrever: haverá alimentos excelentes, carnes 

saborosas e de todos os tipos, vinhos excelentes e 

refinados. 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 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». 

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!». 

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. 
 

 

 
 

 

 

 

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

 

  3.ª MISSA   . 
 
 

MONIÇÃO: 

 
A imagem do pastor expressa a solicitude divina pelos 

justos que, junto de Deus, encontram rumo e forças para 

enfrentar as situações mais adversas. 
 

 

 

 

 

Fiéis Defuntos – 02-11-2021 – N.º 715       – Pág. 11 /15 
 



 
 

  Pág. 12 /15 –   Fiéis Defuntos – 02-11-2021 – N.º 715     

 

 
 

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. 
 

 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
1 Ts 4, 13-18 

 

  3.ª MISSA   . 

 
 

MONIÇÃO: 

  
Jesus venceu a morte, entrou na vida de Deus, e conduzirá 

com Ele todos aqueles que, pelo Batismo, estiverem vigilantes 

e unidos a Ele. 

 

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 Senhor. 18Consolai-

vos uns aos outros com estas palavras. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Jo 6, 51 
 

  3.ª MISSA   . 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Jesus é o Filho de Deus que Se encarnou para viver em 

favor dos homens. O compromisso com Jesus exige que cada 

homem se identifique com Ele gastando a vida por amor em 

favor dos outros. 

 
 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Eu sou o pão vivo que desceu do Céu 

quem comer deste pão viverá eternamente. 
 

 

 
 

Queres saber o que vale um povo?  

Observa como reza.  
 

(Provérbio africano) 
 

A língua é como um leão.  

Se a soltas, devora-te.  
 

(Provérbio da Nigéria). 
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Evangelho 
Jo 6, 37-40 

 

  3.ª MISSA   . 
 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

 

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. 
 
 

  
 

 
 

 

 

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. 
 

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. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

  3.ª MISSA   . 

 
Filip 3, 20-21 

 

Esperamos o nosso Salvador, Jesus Cristo,  

que transformará o nosso corpo mortal  

à imagem do seu Corpo glorioso. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

  3.ª MISSA   . 
 

Que a comunhão do Corpo e Sangue de Cristo nos 

prepare para alcançarmos a herança eterna! 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

  3.ª MISSA   . 

 
Tendo participado no sacrifício do calvário e no 

banquete das núpcias do Cordeiro, em que Cristo, morto 

e ressuscitado, Se torna nosso alimento e garantia da  
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nossa ressurreição, anunciemos pelo mundo esta 

esperança e que Ele seja o conforto e a esperança de 

quantos perderam os seus entes queridos! 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (93) 
 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, PERSISTIR, 
Agradecer, Avançar e Descomplicar. 

 
 

Oitavo verbo: “PERSISTIR” 

 
Decide o que queres. Acredita que podes ter, que 

mereces ter, que é possível ter. Pede ao teu coração 

que tenha paciência, que tenha fé, que confie. Que no 

meio de um medo e de uma dúvida exista a coragem. E 

que quando (ele) sentir que deve deixar ir, entenda que 

isso não é desistir, mas apenas aceitar que há coisas (e 

pessoas) que não podem ficar. 

Decide o que queres. E acredita que a vida vai 

trazer. Que quando é para ser o universo conspira para 

acontecer (e que quando não é para ser também ele 

conspira, mas para te proteger). 

Decide o que queres. E que não passe um dia que 

não repitas a ti mesma com a força de quem não 

desiste: 

Tudo o que vem, vem no tempo certo. 
 

– Nunca te esqueças de onde vens. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

  
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de novembro, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 

Universal: 

– As pessoas que sofrem de depressão. 

Rezemos para que as pessoas que sofrem de 

depressão ou de stress encontrem nos outros um apoio 

e uma luz que abra à vida. 
 

 

  

As raízes dos olhos estão no coração.  
 

(Guardini) 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

1 

Depois de lamber,  

cada um dá o seu parecer. 
 

2 

Depois de eu comer,  

não faltam colheres. 
 

3 

Comer verdura e deitar,  

má ventura. 
 

4 

De ovo assado, meio;  

cozido, ovo inteiro;  

frito, ovo e meio. 
 

5 

É mau ter mais olhos,  

que barriga. 
 

6 

Do pão do nosso compadre,  

grande fatia ao afilhado. 
 
 

 
 

 

 

H u m o r 
 
 

Por amor 

 
– Tens a certeza de que ele te ama? 

– Certeza absoluta. Ainda ontem me disse que seria 

capaz de se deitar ao mar por mim! 

– Grande coisa! Corria algum risco? É campeão de 

natação! 

 

Beleza 

 

A Susana: 

– Sabes, encontrei a Laura Silva, o outro dia. 

Lembras-te dela? 

A Noémia: 

– Não, não tenho ideia. 

A Susana: 

– Lembras-te, com certeza. Era a rapariga mais feia 

do colégio… 

A Noémia: 

– Ai… é verdade! Foi antes de tu lá estares. Já sei 

quem é. 
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Cegueira 

 

– Tende compaixão dum pobre cego! – dizia um 

mendigo acompanhado de um cão. 

Um transeunte observa: 

– Ó homem, você vê perfeitamente. 

– Vejo, sim, senhor. Quem é cego é o cão. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

  1.ª MISSA   . 
 
 

 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

02-11-2021  

 FIÉIS DEFUNTOS 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 

Não deve 

haver Missa 

Vespertina 

Alexandra Brito 

1.ª Leitura Rita Mendes 

2.ª Leitura Rosa Matos 

Oração Universal Alexandra Brito 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  1.ª MISSA   . 

 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

02-11-2021  

FIÉIS DEFUNTOS 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 

Não deve 

haver Missa 

Vespertina 

Carla Sousa 

Local - 2  - A - Manuel Leão 

Local - 3 José M.ª Matos 

Local - 4 Glória Martins 

Local - 5 Sr. Diácono 
 

- A - em tempo de pandemia, prescindimos do “ponto 2” 

que avançará para o “ponto 5”, sempre que o Sr. 
Diácono não possa estar presente. Assim, o MEC. do 

“ponto 2”, nunca fica dispensado. 
 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Quem não tem opinião própria 

contradiz sempre os outros. 

(Lingrée) 

 
 

 

Jornal concluído em 29 de setembro. 
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