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Vigília Pascal 
 

A luz brilhou nas trevas, porque Cristo veio libertar-     

-nos da escravidão do pecado. Nesta Noite Santa, 

vamos fazer memória do amor de Deus pela 

humanidade, desde a Criação do mundo até à morte e 

ressurreição de Cristo, passando por toda a História da 

Salvação.  

Por Cristo, Deus continua hoje mesmo a realizar a 

nossa salvação, libertando-nos do pecado, sempre que 

O acolhemos na humildade do coração.  

Disponhamo-nos, pois, a escutá-l’O e a acolhê-l’O, 

com toda a alegria e gratidão do nosso coração, pois 

Deus jamais nos abandona!  
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

NÃO PROCURES O VIVENTE ENTRE  

OS MORTOS 
 

Ao longo da semana que passou fomos recordando 

o sofrimento e a paixão de Jesus, que se entregou à 

morte para salvação de todos os homens. Ao fazê-lo, 

não pudemos esquecer o sofrimento de homens e 

mulheres de todos os tempos, pois que um rasto de dor 

e sangue atravessa a história: o atentado contra a vida 

pelo agravamento da violência e das ameaças às 

pessoas e aos povos; a crescente criminalidade; a 

multidão de irmãos nossos que não têm abrigo 

condigno; os deslocados por causa das guerras 

fratricidas; a fome que impera em grande parte do 

mundo; a miséria física, moral e espiritual que nos 

rodeia; a ausência de valores e de sentido para a vida. 

Todavia, com a sua Ressurreição, Cristo veio trazer 

a luz que ilumina este mundo e fazer renascer a 

esperança onde antes existia o desespero.  

Nós, cristãos, gostamos de nos apresentar como 

testemunhas de uma vida moral superior. 

Talvez até estejamos convencidos de ser um pouco 

melhores, mais caridosos, mais generosos do que os 

outros e desejamos, quase exigimos, que isto nos seja 

reconhecido.  

Sentimos um certo pudor a apresentarmo-nos como 

as testemunhas da Ressurreição, como os portadores 

de uma luz que ilumina todos os sepulcros. 

Mas isto dizia Tertuliano, um famoso cristão dos 

primeiros séculos: «A esperança cristã é a ressurreição 

dos mortos; tudo aquilo que somos, somo-lo na medida 

em que acreditamos na Ressurreição». O que distingue 

o cristão dos outros homens não é uma moral heroica, 

mas a resposta, escandalosa para os Judeus e louca 

para os pagãos, ao enigma da morte, é a certeza que 

Cristo, ressuscitado, transformou a nossa morte num 

nascimento.  
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É esta a mensagem dos trechos evangélicos. A vida 

moral – sublinhada na Epístola de Paulo aos Romanos 

– é uma consequência, um sinal da Ressurreição 

acontecida no Batismo. 
 

 

 
 

 

 

 

(1.ª) – Primeira Leitura 

Forma longa: Génesis 1, 1 – 2, 2        
Forma breve: Génesis 1, 1.26-31a 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Deus criou o mundo por amor, oferecendo ao ser humano 

os sinais do seu amor infinito por todas as criaturas. 

 

 

LEITURA: 

 

 
 

 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

No princípio, Deus criou o céu e a terra. A 

terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam 

a superfície do abismo e o espírito de Deus 

pairava sobre as águas. Disse Deus: «Faça-se 

a luz». E a luz apareceu. Deus viu que a luz era 

boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou 

‘dia’ à luz e ‘noite’ às trevas. Veio a tarde e, em 

seguida, a manhã: era o primeiro dia. Disse 

Deus: «Haja um firmamento no meio das 

águas, para as manter separadas umas das 

outras». Deus fez o firmamento e separou as 

águas que estavam debaixo do firmamento das 

águas que estavam por cima dele. E ao 

firmamento chamou ‘céu’. Veio a tarde e, em 

seguida, a manhã: foi o segundo dia. Disse 

Deus: «Juntem-se as águas que estão debaixo 

do firmamento num só lugar e apareça a terra 

seca». E assim sucedeu. À parte seca Deus 

chamou ‘terra’ e ‘mar’ ao conjunto das águas. 

E Deus viu que isto era bom. Disse Deus: 

«Cubra-se a terra de verdura: ervas que deem 

sementes e árvores de fruto, que produzam 

sobre a terra frutos com a sua semente, 

segundo a própria espécie». E assim sucedeu. 

A terra produziu verdura: erva que produz 

semente, segundo a sua espécie, e árvores que 

dão frutos com a sua semente, segundo a 

própria espécie. Deus viu que isto era bom. 

Veio a tarde e, em seguida, a manhã: foi o 

terceiro dia. Disse Deus: «Haja luzeiros no 

firmamento do céu, para distinguirem o dia da 

noite e servirem de sinais para as festas, os 

dias e os anos, para que brilhem no 

firmamento do céu e iluminem a terra». E assim 

sucedeu. Deus fez dois grandes luzeiros: o 

maior para presidir ao dia e o menor para 

presidir à noite; e fez também as estrelas. Deus 

colocou-os no firmamento do céu para 

iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à 

noite e separarem a luz das trevas. Deus viu 

que isto era bom. Veio a tarde e, em seguida, a 

manhã: foi o quarto dia. Disse Deus: «Povoem 

as águas inúmeros seres vivos e voem as aves 

na terra sob o firmamento do céu». Deus criou 

os monstros marinhos e todos os seres vivos 

que se movem nas águas, segundo as suas 

espécies, e todos os animais voadores, 

segundo as suas espécies. Deus viu que isto 

era bom; e abençoou-os, dizendo: «Crescei e 

multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e 

multipliquem-se as aves sobre a terra». Veio a 

tarde e, em seguida, a manhã: foi o quinto dia. 

Disse Deus: «Produza a terra seres vivos, 

segundo as suas espécies: animais 

domésticos, répteis e animais selvagens, 

segundo as suas espécies». E assim sucedeu. 

Deus fez os animais selvagens, segundo as 

suas espécies, os animais domésticos, 

segundo as suas espécies, e todos os répteis 

da terra, segundo as suas espécies. Deus viu 

que isto era bom. Disse Deus: «Façamos o 

homem à nossa imagem e semelhança. Domine 

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 

sobre os animais domésticos, sobre os 

animais selvagens e sobre todos os répteis 

que rastejam pela terra». Deus criou o ser 

humano à sua imagem, criou-o à imagem de 

Deus. Ele o criou homem e mulher. Deus 

abençoou-os, dizendo: «Crescei e multiplicai-

vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os 

peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre 

todos os animais que se movem na terra». 

Disse Deus: «Dou-vos todas as plantas com 

semente que existem em toda a superfície da 

terra, assim como todas as árvores de fruto 

com semente, para que vos sirvam de 

alimento. E a todos os animais da terra, a todas 

as aves do céu e a todos os seres vivos que se 

movem na terra dou as plantas verdes como 

alimento». E assim sucedeu. Deus viu tudo o 

que tinha feito: era tudo muito bom. Veio a 

tarde e, em seguida, a manhã: foi o sexto dia. 

Assim se completaram o céu e a terra e tudo o 

que eles contêm. Deus concluiu, no sétimo dia, 



a obra que fizera e, no sétimo dia, descansou 

do trabalho que tinha realizado. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

(1.º) – Salmo Responsorial 
Sl 103 (104),1-2a.5-6.10.12.13-14.24.35c  

(R. cf. 30) 

 

 

REFRÃO: 
 

ENVIAI, SENHOR, O VOSSO ESPÍRITO 

E RENOVAI A FACE DA TERRA. 
 

SALMO: 
 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 

Senhor, meu Deus, como sois grande! 

Revestido de esplendor e majestade, 

envolvido em luz como num manto! 
  

Fundastes a terra sobre alicerces firmes: 

não oscilará por toda a eternidade. 

Vós a cobristes com o manto do oceano, 

por sobre os montes pousavam as águas. 
  

Transformais as fontes em rios 

que correm entre as montanhas. 

Nas suas margens habitam as aves do céu; 

por entre a folhagem fazem ouvir o seu canto. 
  

Com a chuva regais os montes, 

encheis a terra com o fruto das vossas obras. 

Fazeis germinar a erva para o gado 

e as plantas para o homem, que tira o pão da terra. 
  

Como são grandes as vossas obras! 

Tudo fizestes com sabedoria: 

a terra está cheia das vossas criaturas. 

Glória a Deus para sempre. 
 

 
 

(OU): 

 

Sal. 32(33), 4-5, 6-7, 12-13, 20, 22 

 

 

Refrão:  

 

A BONDADE DO SENHOR ENCHEU A TERRA.  

 
 

A palavra do Senhor é reta, 

da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a retidão: 

a terra está cheia da bondade do Senhor.  

 

A palavra do Senhor criou os céus, 

e o sopro da sua boca os adornou. 

Foi Ele quem juntou as águas do mar 

e distribuiu pela terra os oceanos.  
 

Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, 

o povo que Ele escolheu para sua herança. 

Do céu o Senhor contempla 

e observa todos os homens. 
  

Nossa alma espera o Senhor: 

Ele é o nosso amparo e protetor. 

Venha sobre nós a vossa bondade, 

porque em Vós esperamos, Senhor.  
 

 

 
 

 
 

 

(2.ª) –  Segunda Leitura 

Forma longa: Génesis 22, 1 18  
Forma breve: Génesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Deus põe à prova a fé de Abraão, através do seu próprio 

filho muito amado. Esta provação é proporcional à grandeza da 

missão que lhe confia, pois ele será uma bênção para todas as 

nações da terra. 

 

LEITURA: 

 

 
 
 
 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Naqueles dias, Deus quis pôr à prova 

Abraão e chamou-o: «Abraão!» Ele respondeu: 

«Aqui estou». Deus disse: «Toma o teu filho, o 

teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai 

à terra de Moriá, onde o oferecerás em 

holocausto, num dos montes que Eu te 

indicar». Abraão levantou-se de manhã cedo, 

aparelhou o jumento, tomou consigo dois dos 

seus servos e o seu filho Isaac. Cortou a lenha 

para o holocausto e pôs-se a caminho do local 

que Deus lhe indicara. Ao terceiro dia, Abraão 

ergueu os olhos e viu de longe o local. Disse 

então aos servos: «Ficai aqui com o jumento. 

Eu e o menino iremos além fazer adoração e 

voltaremos para junto de vós». Abraão 

apanhou a lenha do holocausto e pô-la aos 

ombros do seu filho Isaac. Depois, tomou nas 

mãos o fogo e o cutelo e seguiram juntos o 

caminho. Isaac disse a Abraão: «Meu pai». Ele 

respondeu: «Que queres, meu filho?» Isaac 

prosseguiu: «Temos aqui fogo e lenha; mas 



onde está o cordeiro para o holocausto?» 

Abraão respondeu: «Deus providenciará o 

cordeiro para o holocausto, meu filho». E 

continuaram juntos o caminho. Quando 

chegaram ao local designado por Deus, Abraão 

levantou um altar e colocou a lenha sobre ele, 

atou seu filho Isaac e pô-lo sobre o altar, em 

cima da lenha. Depois, estendendo a mão, 

puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o 

Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do Céu: 

«Abraão, Abraão!» «Aqui estou, Senhor», 

respondeu ele. O Anjo prosseguiu: «Não 

levantes a mão contra o menino, não lhe faças 

mal algum. Agora sei que na verdade temes a 

Deus, uma vez que não Me recusaste o teu 

filho, o teu filho único». Abraão ergueu os 

olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos 

chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o 

em holocausto, em vez do filho. Abraão deu ao 

local este nome: «O Senhor providenciará». E 

ainda hoje se diz: «Sobre a colina o Senhor 

providenciará». O Anjo do Senhor chamou 

Abraão, do Céu, pela segunda vez, e disse-lhe: 

«Por Mim próprio te juro ― oráculo do Senhor 

― já que assim procedeste, e não Me recusaste 

o teu filho, o teu filho único, abençoar-te-ei e 

multiplicarei a tua descendência como as 

estrelas do céu e como a areia que está nas 

praias do mar, e a tua descendência 

conquistará as portas das cidades inimigas. 

Porque obedeceste à minha voz, na tua 

descendência serão abençoadas todas as 

nações da terra». 
 

Palavra Senhor. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

(2.º) –  Salmo Responsorial 
Sl 15(16), 5, 8 9-10.11 

 

 

REFRÃO: 
 
DEFENDEI-ME, SENHOR: VÓS SOIS O MEU REFÚGIO.  

GUARDAI-ME, SENHOR, PORQUE ESPEREI EM VÓS. 

 
 

SALMO: 

 

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice  

está nas Vossas mãos o meu destino.  

O Senhor está sempre na minha presença,  

com Ele ao meu lado não vacilarei. 

 

Por isso o meu coração se alegra  

     e a minha alma exulta,  

e até o meu corpo descana tranquilo.  

Vós não abandonareis a minha alma  

     na mansão dos mortos, 

nem deixareis o Vosso fiel sofrer a corrupção. 
 

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,  

alegria plena em vossa presença,  

delícias eternas à vossa direita. 
 

 

 
 

 

 

 

 (3.ª) – Terceira Leitura 
Ex 14, 15-31; 15, 1 

 
 
 
 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: 

«Porque estás a bradar por Mim? Diz aos filhos 

de Israel que se ponham em marcha. E tu ergue 

a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-

o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé 

enxuto. Entretanto, vou permitir que se 

endureça o coração dos egípcios, que hão de 

perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então 

a minha glória, triunfando do Faraó, de todo o 

seu exército, dos seus carros e dos seus 

cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que Eu 

sou o Senhor, quando Eu manifestar a minha 

glória, vencendo o Faraó, os seus carros e os 

seus cavaleiros». O Anjo de Deus, que seguia à 

frente do acampamento de Israel, deslocou-se 

para a retaguarda. A coluna de nuvem que os 

precedia veio colocar-se atrás do 

acampamento e postou-se entre o campo dos 

egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa 

de um lado e do outro iluminava a noite, de 

modo que, durante a noite, não se 

aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu 

a mão sobre o mar e o Senhor fustigou o mar, 

durante a noite, com um forte vento de leste. O 

mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos 

de Israel penetraram no mar a pé enxuto, 

enquanto as águas formavam muralha à direita 

e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles: 

todos os cavalos do Faraó, os seus carros e 

cavaleiros os seguiram pelo mar dentro. 

Na vigília da manhã, o Senhor olhou da 

coluna de fogo e da nuvem para o 

acampamento dos egípcios e lançou nele a 

confusão. Bloqueou as rodas dos carros, que 



só dificilmente conseguiam avançar. Então os 

egípcios disseram: «Fujamos dos israelitas, 

que o Senhor combate por eles contra os 

egípcios». O Senhor disse a Moisés: «Estende 

a mão sobre o mar e as águas precipitar-se-ão 

sobre os egípcios, sobre os seus carros e os 

seus cavaleiros». Moisés estendeu a mão 

sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar 

retomou o seu nível normal, quando os 

egípcios fugiam na sua direção. E o Senhor 

precipitou-os no meio do mar. As águas 

refluíram e submergiram os carros, os 

cavaleiros e todo o exército do Faraó, que 

tinham entrado no mar, atrás dos filhos de 

Israel. Nem um só escapou. Mas os filhos de 

Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, 

enquanto as águas formavam muralha à direita 

e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel 

das mãos dos egípcios e Israel viu os egípcios 

mortos nas praias do mar. Viu também o 

grande poder que o Senhor exercera contra os 

egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou 

n'Ele e em seu servo Moisés. Então Moisés e 

os filhos de Israel cantaram este hino em honra 

do Senhor: «Cantemos ao Senhor, que fez 

brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo 

e o cavaleiro». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

(3.º) –  Salmo Responsorial 
Ex 15, 1-2.3-4.5-6.17-18 (R. 1a) 

 
 

REFRÃO: 

 

CANTEMOS AO SENHOR,  

QUE FEZ BRILHAR A SUA GLÓRIA. 

  
 

     OU: 

 

 

DEUS FEZ MARAVILHAS:  

O SEU NOME É SENHOR. 

 

 

SALMO: 

 

Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória: 

precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. 

O Senhor é a minha força e a minha proteção: 

a Ele devo a minha liberdade. 
  

Ele é o meu Deus: eu O exalto; 

Ele é o Deus de meu pai: eu O glorifico. 

O Senhor é um guerreiro, Omnipotente é  

o seu nome; 

precipitou no mar os carros do Faraó e  

o seu exército. 
  

Os seus melhores combatentes afogaram-se  

no Mar Vermelho, 

foram engolidos pelas ondas,  

caíram como pedra no abismo. 

A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força, 

a vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo. 
  

Levareis o vosso povo e o plantareis  

na vossa montanha, 

na morada segura que fizestes, Senhor, 

no santuário que vossas mãos construíram. 

O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. 
 

 

 
 

 
 

 

 (4.ª) – Quarta Leitura 
Is 54, 5-14 

 
MONIÇÃO: 
 

     «Na sua eterna misericórdia, o Senhor, teu Redentor, teve 

compaixão de ti» 

 

LEITURA: 

 

     
 
 

 

 Leitura do Livro de Isaías 
  

O teu Criador, Jerusalém, será o teu Esposo 

e o seu nome é ‘Senhor do Universo’. O teu 

Redentor será o Santo de Israel, que se chama 

‘Deus de toda a terra’. Como à mulher 

abandonada e de alma aflita, o Senhor volta a 

chamar-te: ‘A esposa da juventude poderá ser 

repudiada?’, – diz o teu Deus –. Por um 

momento abandonei-te, mas no meu grande 

amor volto a chamar-te. Num acesso de ira, 

escondi de ti a minha face, mas na minha 

misericórdia eterna tive compaixão de ti, 

diz o Senhor, teu Redentor. Comigo sucede 

como no tempo de Noé, quando jurei que as 

águas do dilúvio não mais invadiriam a terra. 

Assim Eu juro não tornar a irritar-Me contra ti, 

não voltar a ameaçar-te. Ainda que sejam 

abaladas as montanhas e vacilem as colinas, 

a minha misericórdia não te abandonará, a 

minha aliança de paz não vacilará, diz o 



Senhor, compadecido de ti. Pobre cidade, 

batida pela tempestade e desolada, vou 

assentar as tuas pedras sobre jaspe e os teus 

alicerces em safiras; vou fazer-te ameias de 

rubis, portas de cristal e todas as tuas 

muralhas de pedras preciosas. Todos os teus 

habitantes serão instruídos pelo Senhor e 

gozarão de uma grande paz. Serás fundada 

sobre a justiça, longe da violência, porque 

nada terás a temer, longe do pavor, porque não 

poderá atingir-te.  
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

(4.º) –  Salmo Responsorial 
Sl. 29(30), 2, 4, 5-6, 11-12a. 13b 

 
REFRÃO: 
 

EU VOS LOUVAREI, SENHOR,  

PORQUE ME SALVASTES. 

 

SALMO: 

 

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes 

e não deixastes que de mim se regozijassem  

os inimigos. 

Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, 

vivificastes-me para não descer ao túmulo.  
 

Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, 

e dai graças ao seu nome santo. 

A sua ira dura apenas um momento 

e a sua benevolência a vida inteira. 

Ao cair da noite vêm as lágrimas, 

e ao amanhecer volta a alegria.  
 

Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim, 

Senhor, sede Vós o meu auxílio. 

Vós convertestes em júbilo o meu pranto: 

Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente.  
 

 

 
 

Todos os teus habitantes serão instruídos 

 pelo Senhor e gozarão de uma grande paz.  

Serás fundada sobre a justiça,  

longe da violência, porque nada terás a temer, 

longe do pavor,  

porque não poderá atingir-te.  
 

(Is 54, 14) 

 

 
 

 

 

 

 (5.ª) – Quinta Leitura 
Is 55, 1-11 

 
MONIÇÃO: 

 

«Vinde a Mim, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma 

Aliança eterna» 

 

 

LEITURA: 
 

 
 
 

 
     Leitura do Livro de Isaías 
 

     Eis o que diz o Senhor: «Todos vós que 

tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós 

que não tendes dinheiro, vinde, comprai e 

comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem 

despesa, vinho e leite.  Porque gastais o vosso 

dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso 

trabalho naquilo que não sacia? Ouvi-Me com 

atenção e comereis o que é bom, saboreareis 

manjares suculentos. Prestai-Me ouvidos e 

vinde a Mim; escutai-Me e vivereis. Firmarei 

convosco uma aliança eterna, com as graças 

prometidas a David. Fiz dele um testemunho 

para os povos, um chefe e legislador das 

nações. Chamarás povos que não conhecias; 

nações que não te conheciam acorrerão a ti, 

por causa do Senhor teu Deus, do Santo de 

Israel, que te glorificou. Procurai o Senhor 

enquanto Se pode encontrar, invocai-O 

enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu 

caminho, e o homem perverso os seus 

pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá 

compaixão dele, ao nosso Deus, que é 

generoso em perdoar. Porque os meus 

pensamentos não são os vossos, nem os 

vossos caminhos são os meus – oráculo do 

Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da 

terra, assim os meus caminhos estão acima 

dos vossos e acima dos vossos estão os meus 

pensamentos. E assim como a chuva e a neve 

que descem do céu não voltam para lá sem 

terem regado a terra, sem a haverem 

fecundado e feito produzir, para que dê a 

semente ao semeador e o pão para comer, 

assim a palavra que sai da minha boca não 

volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter 

cumprido a minha vontade, sem ter realizado a 

sua missão». 



 

     Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

(5.º) –  Salmo Responsorial 
Is. 12, 2-3, 4bde, 5-6 

 
REFRÃO: 
 

IREIS COM ALEGRIA ÀS FONTES DA SALVAÇÃO.  

 

     OU: 

 
DAS FONTES DA SALVAÇÃO,  

SACIAI-VOS NA ALEGRIA. 

 

SALMO: 

 

Deus é o meu salvador, 

tenho confiança e nada temo. 

O Senhor é a minha força e o meu louvor. 

É a minha salvação.  
 

Tirareis água, com alegria, das fontes da salvação. 

Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome, 

Anunciai aos povos a grandeza das suas obras, 

proclamai a todos que o seu nome é santo.  
 

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, 

anunciai-as em toda a terra. 

Entoai cânticos de alegria e exultai, 

     habitantes de Sião, 

porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. 
 

 

 
 

 
 

 

 (6.ª) – Sexta Leitura 
Br 3, 9-15, 32 - 4, 4 

 
REFRÃO: 

 

«Caminha para o esplendor da luz do Senhor» 
 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura do Livro de Baruc 
 

Escuta, Israel, os mandamentos da vida; 

inclina os teus ouvidos para aprenderes a 

prudência. Porque será, Israel, que te 

encontras em país inimigo e envelheces em 

terra estrangeira? Porque te contaminaste com 

os mortos, foste contado entre os que descem 

ao sepulcro e abandonaste a fonte da 

Sabedoria. Se tivesses seguido o caminho de 

Deus, viverias em paz eternamente. Aprende 

onde está a prudência, onde está a força e a 

inteligência, para conheceres também onde se 

encontra a longevidade e a vida, onde está a 

luz dos olhos e a paz. Quem descobriu a 

morada da Sabedoria? Quem penetrou nos 

seus tesouros? Aquele que tudo sabe 

conhece-a; descobriu-a com a sua inteligência 

Aquele que firmou a terra para sempre, 

enchendo-a de animais quadrúpedes, Aquele 

que envia a luz e ela vai, que a chama e ela 

obedece-Lhe tremendo. As estrelas brilham 

vigilantes nos seus postos cheias de alegria; 

Ele chama por elas e respondem: «Aqui 

estamos» e resplandecem alegremente para 

Aquele que as criou. Este é o nosso Deus, e 

nenhum outro se Lhe pode comparar. 

Penetrou todos os caminhos da Sabedoria 

e mostrou-os a Jacob seu servo, a Israel seu 

predileto. Depois, ela apareceu sobre a terra 

e habitou no meio dos homens. Ela é o livro 

dos mandamentos de Deus e a lei que 

permanece eternamente. Os que a seguirem 

alcançarão a vida, mas aqueles que a 

abandonarem morrerão. Volta, Jacob, e abraça-

a, caminha para o esplendor da sua luz. Não 

cedas a outros a tua glória, nem os teus 

privilégios a uma nação estrangeira. Felizes de 

nós, Israel, porque nos foi revelado o que 

agrada a Deus.  
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

(6.º) –  Salmo Responsorial 
Sl. 18(19), 8, 9, 10, 11 

 
REFRÃO: 
 

SENHOR, VÓS TENDES PALAVRAS DE VIDA ETERNA. 

 

SALMO: 

 

A lei do Senhor é perfeita, 

ela reconforta a alma; 

as ordens do Senhor são firmes, 

dão sabedoria aos simples.  
 



Os preceitos do Senhor são retos 

e alegram o coração; 

os mandamentos do Senhor são claros 

e iluminam os olhos.  
 

O temor do Senhor é puro 

e permanece eternamente; 

os juízos do Senhor são verdadeiros, 

todos eles são retos.  
 

São mais preciosos que o ouro, 

O ouro mais fino; 

são mais doces que o mel, 

o puro mel dos favos.  
 

 

 
 

 

 

 

 (7.ª) – Sétima Leitura 
Ez 36, 16-33 

 
MONIÇÃO: 
 

 Através do profeta Ezequiel, Deus promete a purificação 

dos corações humanos, pela unção do Espírito Santo, por 

Quem nos vem a graça de realizarmos as leis de Deus: a Lei 

do amor. 

 

 

LEITURA: 
 

  
 
 

 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 

A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 

termos: «Filho do homem, quando os da casa 

de Israel habitavam na sua terra, mancharam-

na com o seu proceder e as suas obras. Fiz-

lhes então sentir a minha indignação, por 

causa do sangue que haviam derramado no 

país e dos ídolos com que o tinham profanado. 

Dispersei-os entre as nações, espalhei-os entre 

os outros povos; julguei-os segundo o seu 

proceder e as suas obras. Em todas as nações 

para onde foram, profanaram o meu santo 

nome; e por isso se dizia deles: 'São o povo do 

Senhor: tiveram de deixar a sua terra'. Quis 

então salvar a honra do meu santo nome, que a 

casa de Israel profanara entre as nações para 

onde tinha ido. Por isso, diz à casa de Israel: 

Assim fala o Senhor Deus: Não faço isto por 

causa de vós, israelitas, mas por causa do meu 

santo nome, que profanastes entre as nações 

para onde fostes. E as nações reconhecerão 

que Eu sou o Senhor – oráculo do Senhor Deus 

– quando a seus olhos Eu manifestar a minha 

santidade, a vosso respeito. Então retirar-vos-

ei de entre as nações, reunir-vos-ei de todos os 

países, para vos restabelecer na vossa terra. 

Derramarei sobre vós água pura e ficareis 

limpos de todas as imundícies; e purificar-vos-

ei de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um 

coração novo e infundirei em vós um espírito 

novo. Arrancarei do vosso peito o coração de 

pedra e dar-vos-ei um coração de carne. 

Infundirei em vós o meu espírito e farei que 

vivais segundo os meus preceitos, que 

observeis e ponhais em prática as minhas leis. 

Habitareis na terra que dei a vossos pais; 

sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

(7.º) –  Salmo Responsorial 
Sl. 41(42), 2-5.5; 42 (43), 3-4 (R. 41(42), 2) 

 
REFRÃO: 
 

COMO SUSPIRA O VEADO  

PELAS TORRENTES DAS ÁGUAS, 

ASSIM MINHA ALMA SUSPIRA POR VÓS, SENHOR. 

  

 

     OU: 
 

 COMO O VEADO EM BUSCA DAS ÁGUAS, 

 ASSIM, Ó DEUS, A MINHA ALMA VOS DESEJA. 

  

SALMO: 

 

Como suspira o veado pelas correntes das águas, 

assim minha alma suspira por Vós, Senhor. 

Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo: 

Quando irei contemplar a face de Deus? 
  

A minha alma estremece ao recordar 

quando passava em cortejo para o templo do Senhor  

entre as vozes de louvor e de alegria 

da multidão em festa. 
  

Enviai a vossa luz e verdade, 

sejam elas o meu guia e me conduzam 

à vossa montanha santa 

e ao vosso santuário. 
  

E eu irei ao altar de Deus, 

a Deus que é a minha alegria. 

Ao som da cítara Vos louvarei, 

Senhor, meu Deus. 
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Depois da última leitura do Antigo 

Testamento com o salmo responsorial e a 

oração correspondente, acendem-se as velas 

do altar. O sacerdote entoa o hino Glória a 

Deus nas alturas (Gloria in excelsis Deo), que é 

cantado por todos. Tocam-se os sinos, 

conforme os costumes locais. 
 

Terminado o hino, o sacerdote diz a oração 

coleta, na forma habitual. O Leitor fica atento 

para subir ao ambão e fazer a leitura da 

Epístola aos Romanos. 
 

 
 

 

 

 

 Epístola aos Romanos 
Rm 6, 3-11 

 
REFRÃO: 
 

São Paulo apresenta-nos a grande maravilha da nossa 

participação no Mistério Pascal de Jesus Cristo, que acontece 

pelo nosso Batismo. 

 

 

LEITURA: 
 

 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Romanos  
 

Irmãos: 3Todos nós que fomos batizados em 

Cristo fomos batizados na sua morte. 4Fomos 

sepultados com Ele pelo Batismo na sua 

morte, para que, assim como Cristo 

ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, 

também nós vivamos uma vida nova. 5Se, na 

verdade, estamos totalmente unidos a Cristo 

por morte semelhante à sua, também o 

estaremos por uma ressurreição semelhante à 

sua. 6Bem sabemos que o nosso homem velho 

foi crucificado com Cristo, para que fosse 

destruído o corpo do pecado e não mais 

fôssemos escravos dele. 7Quem morreu está 

livre do pecado. 8Se morremos com Cristo, 

acreditamos que também com Ele 

viveremos, 9sabendo que, uma vez 

ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode 

morrer, a morte já não tem domínio sobre 

Ele. 10Porque na morte que sofreu, Cristo 

morreu para o pecado de uma vez para 

sempre; mas a sua vida é uma vida para 

Deus. 11Assim vós também, considerai-vos 

mortos para o pecado e vivos para Deus, em 

Cristo Jesus.  
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Aclamação ao Evangelho 
Salmo 117 (118), 1-2.16ab-17.22-23  

(R. Aleluia) 

 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA! ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 

porque é eterna a sua misericórdia. 

Diga a casa de Israel: 

é eterna a sua misericórdia. 
  

A mão do Senhor fez prodígios, 

a mão do Senhor foi magnífica. 

Não morrerei, mas hei de viver 

para anunciar as obras do Senhor. 
  

A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular. 

Tudo isto veio do Senhor: 

é admirável aos nossos olhos. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Lc 24, 1-12 

 

 

EVANGELHO: 
 

 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas  
 

1No primeiro dia da semana, ao romper da 

manhã, as mulheres que tinham vindo com 

Jesus da Galileia foram ao sepulcro, levando 

os perfumes que tinham preparado.  
2Encontraram a pedra do sepulcro removida 3e 

ao entrarem não acharam o corpo do Senhor 



Jesus. 4Estando elas perplexas com o 

sucedido, apareceram-lhes dois homens com 

vestes resplandecentes. 5Ficaram amedronta-

das e inclinaram o rosto para o chão, enquanto 

eles lhes diziam: «Porque buscais entre os 

mortos Aquele que está vivo? 6Não está aqui: 

ressuscitou. Lembrai-vos como Ele vos falou, 

quando ainda estava na Galileia: 7‘O Filho do 

homem tem de ser entregue às mãos dos 

pecadores, tem de ser crucificado e ressuscitar 

ao terceiro dia’». 8Elas lembraram-se então das 

palavras de Jesus. 9Voltando do sepulcro, 

foram contar tudo isto aos Onze, bem como a 

todos os outros. 10Eram Maria Madalena, Joana 

e Maria mãe de Tiago. Também as outras 

mulheres que estavam com elas diziam isto 

aos Apóstolos. 11Mas tais palavras pareciam-

lhes um desvario e não acreditaram 

nelas. 12Entretanto, Pedro pôs-se a caminho e 

correu ao sepulcro. Debruçando-se, viu apenas 

as ligaduras e voltou para casa admirado com 

o que tinha sucedido. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1 
 

A Cristo, nosso Senhor,  

que ressuscitou do sepulcro,  

para que dê a vida eterna aos que n’Ele creem,        

oremos, irmãos. 
 

2 
 

A Cristo, nosso Senhor,  

que ressuscitou do sepulcro,  

para que inunde de paz a terra inteira,  

oremos, irmãos. 
  

3 
 

A Cristo, nosso Senhor,  

que ressuscitou do sepulcro,  

para que dissipe as trevas do pecado,  

oremos, irmãos. 
  

4 
 

A Cristo, nosso Senhor,  

que ressuscitou do sepulcro,  

para que encha de alegria os que estão tristes,        

oremos, irmãos. 

  

5 
 

A Cristo, nosso Senhor,  

que ressuscitou do sepulcro,  

para que faça de todos nós seus discípulos 

e testemunhas da sua Ressurreição,  

oremos, irmãos. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

1 Cor 5, 7-8 
 

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado: 

celebremos a festa com o pão ázimo da pureza a da 

verdade. Aleluia. 
  

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 
Jesus Cristo ressuscitado faz-Se hoje presente na mesa 

do altar. Acolhamos, de coração sincero, o vencedor da 

morte. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Tendo participado no sacrifício do calvário e no 

banquete das núpcias do Cordeiro, em que Cristo, morto 

e ressuscitado, Se torna nosso alimento, anunciemos 

pelo mundo a alegria da sua presença gloriosa entre 

nós!  
 

 

 
 

 

 

Os desígnios amorosos  

de Deus 
 
Os desígnios amorosos de Deus pela humanidade 

manifestam-se desde logo na Criação. 

Tendo o ser humano caído na desobediência, 

escolheu Abraão, por quem prometeu abençoar todas 

as nações, para restaurar a humanidade decaída. 

Colocando à prova a sua fé, pela oferta do seu filho 

Isaac, prefigurou o modo como iria restaurar a 

humanidade, oferecendo o seu próprio Filho, Jesus 

Cristo, em sacrifício pela redenção humana. 

A numerosa descendência de Abraão, escravizada  
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no Egipto, foi libertada com mão forte e braço poderoso 

pelo Senhor. Tendo manifestado pela Criação o seu 

amor, manifestou ainda na história a sua salvação, 

fazendo o seu povo atravessar a pé enxuto o Mar 

Vermelho. 

Esta libertação da escravidão do Egipto é figura da 

verdadeira e definitiva libertação, que Jesus Cristo veio 

trazer a todo o ser humano: a libertação da escravidão 

do pecado. 

Não obstante tão grandes prodígios que Deus 

realizou à vista do Povo de Israel, este povo transviou-      

-se muitas vezes do Senhor seu Deus. Mas Deus, na 

sua infinita misericórdia, não desistiu do seu povo; 

estabeleceu com ele uma Aliança e continuou a enviar 

profetas, que lhe anunciaram a misericórdia divina e a 

esperança da Salvação. 

Deus confirmou e levou à plenitude as suas obras de 

benevolência pela humanidade, ao ressuscitar o seu 

Filho, Jesus Cristo, por Quem são libertados da 

escravidão do pecado todos aqueles que O acolhem 

pela fé e, recebendo o Batismo, participam da sua morte 

e ressurreição. 

«Porque procurais entre os mortos Aquele que 

vive?» Quantos, nos nossos tempos, procuram saciar a 

sua sede de infinito nos elementos passageiros do 

mundo, procurando exaltar até ao extremo os próprios 

sentidos, numa sucessão infindável de experiências 

emocionais e corporais, que passam e não saciam!... 

Quantos procuram, ainda hoje, entre os mortos 

Aquele que vive?! 

No fundo, procuram uma vida em plenitude, mas 

sem ainda terem tomado consciência de que só em 

Cristo ela se pode receber por graça! 

Deixemos, pois, os nossos túmulos e procuremos a 

Vida, pois Jesus veio para que tenhamos vida, e a 

tenhamos em abundância! 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  
«O Senhor nos livre desta terrível armadilha: 

sermos cristãos sem esperança, 

que vivem como se o Senhor não tivesse 

ressuscitado e o centro da vida  

fossem os nossos problemas.» 

  
 «Pedro (…) correu ao sepulcro» (Lc 24, 12). Quais 

poderiam ser os pensamentos que agitavam a mente e 

o coração de Pedro durante esta corrida? O Evangelho 

diz-nos que os Onze, incluindo Pedro, não acreditaram 

no testemunho das mulheres, no seu anúncio pascal. 

Antes, aquelas «palavras pareceram-lhes um desvario» 

(v. 11). Por isso, no coração de Pedro, reinava a dúvida, 

acompanhada por muitos pensamentos negativos: a 

tristeza pela morte do Mestre amado e a deceção por tê-

Lo renegado três vezes durante a Paixão. 

Mas há um detalhe que assinala a sua 

transformação: depois que ouvira as mulheres sem ter 

acreditado nelas, Pedro «pôs-se a caminho» (v. 12). 

Não ficou sentado a pensar, não ficou fechado em casa 

como os outros. Não se deixou enredar pela atmosfera 

pesada daqueles dias, nem aliciar pelas suas dúvidas; 

não se deixou absorver pelos remorsos, o medo e as 

maledicências sem fim que não levam a nada. Procurou 

Jesus; não a si mesmo. Preferiu a via do encontro e da 

confiança e, assim como era, pôs-se a caminho e correu 

ao sepulcro, donde voltou depois «admirado» (v. 12). 

Isto foi o início da «ressurreição» de Pedro, a 

ressurreição do seu coração. Sem ceder à tristeza nem 

à escuridão, deu espaço à voz da esperança: deixou 

que a luz de Deus entrasse no seu coração, sem a 

sufocar. 

As próprias mulheres, que saíram de manhã cedo 

para fazer uma obra de misericórdia, ou seja, levar os 

perfumes ao sepulcro, viveram a mesma experiência. 

Estavam «amedrontadas e voltaram o rosto para o 

chão», mas sobressaltaram-se ao ouvir estas palavras 

do anjo: «Porque buscais entre os mortos Aquele que 

está vivo?» (cf. v. 5). 

Também nós, como Pedro e as mulheres, não 

podemos encontrar a vida, permanecendo tristes e sem 

esperança e permanecendo aprisionados em nós 

mesmos. Mas abramos ao Senhor os nossos sepulcros 

selados – cada um de nós os conhece -, para que Jesus 

entre e dê vida; levemos-Lhe as pedras dos 

ressentimentos e os penedos do passado, as rochas 

pesadas das fraquezas e das quedas. Ele deseja vir e 

tomar-nos pela mão, para nos tirar para fora da 

angústia. Mas a primeira pedra a fazer rolar para o lado 

nesta noite é esta: a falta de esperança, que nos fecha 

em nós mesmos. O Senhor nos livre desta terrível 

armadilha: sermos cristãos sem esperança, que vivem 

como se o Senhor não tivesse ressuscitado e o centro 

da vida fossem os nossos problemas. 

Vemos e continuaremos a ver problemas perto e 

dentro de nós. Sempre existirão, mas esta noite é 

preciso iluminar tais problemas com a luz do 

Ressuscitado, de certo modo «evangelizá-los». 

Evangelizar os problemas. Não permitamos que a 

escuridão e os medos atraiam o olhar da alma e se 

apoderem do coração, mas escutemos a palavra do 

Anjo: o Senhor «não está aqui; ressuscitou!» (v. 6); Ele 

é a nossa maior alegria, está sempre ao nosso lado e 

nunca nos dececionará. 

Este é o fundamento da esperança, que não é mero 

otimismo, nem uma atitude psicológica ou um bom 

convite a ter coragem. A esperança cristã é um dom que 

Deus nos concede, se sairmos de nós mesmos e nos 

abrirmos a Ele Esta esperança não dececiona porque o 

Espírito Santo foi infundido nos nossos corações 

(cf. Rm 5, 5). O Consolador não faz com que tudo 

apareça bonito, não elimina o mal com a varinha 

mágica, mas infunde a verdadeira força da vida, que 

não é a ausência de problemas, mas a certeza de 

sermos sempre amados e perdoados por Cristo, que por 

nós venceu o pecado, venceu a morte, venceu o medo. 
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Hoje é a festa da nossa esperança, a celebração 

desta certeza: nada e ninguém poderá jamais separar-

nos do seu amor (cf. Rm 8, 39). 

O Senhor está vivo e quer ser procurado entre os 

vivos. Depois de O ter encontrado, cada um é enviado 

por Ele para levar o anúncio da Páscoa, para suscitar e 

ressuscitar a esperança nos corações pesados de 

tristeza, em quem sente dificuldade para encontrar a luz 

da vida. Há tanta necessidade disto hoje. Esquecendo 

de nós mesmos, como servos jubilosos da esperança, 

somos chamados a anunciar o Ressuscitado com a vida 

e através do amor; caso contrário, seremos uma 

estrutura internacional com um grande número de 

adeptos e boas regras, mas incapaz de dar a esperança 

de que o mundo está sedento. 

Como podemos alimentar a nossa esperança? A 

Liturgia desta noite dá-nos um bom conselho. Ensina-

nos a recordar as obras de Deus. Com efeito, as leituras 

narraram-nos a sua fidelidade, a história de seu amor 

por nós. A Palavra viva de Deus é capaz de nos 

envolver nesta história de amor, alimentando a 

esperança e reavivando a alegria. Isto mesmo nos 

lembra também o Evangelho que escutamos. Os anjos, 

para dar esperança às mulheres, dizem: «Lembrai-vos 

de como [Jesus] vos falou» (v. 6). Fazer memória das 

palavras de Jesus, fazer memória de tudo aquilo que 

Ele fez na nossa vida. Não esqueçamos a sua Palavra e 

as suas obras, senão perderemos a esperança e nos 

tornaremos cristãos sem esperança; por isso façamos 

memória do Senhor, da sua bondade e das suas 

palavras de vida que nos tocaram; recordemo-las e 

façamo-las nossas, para sermos sentinelas da manhã 

que sabem vislumbrar os sinais do Ressuscitado. 

Amados irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou! E nós 

temos a possibilidade de abrir-nos e receber o seu dom 

de esperança. Abramo-nos à esperança e ponhamo-nos 

a caminho; a memória das suas obras e das suas 

palavras seja a luz resplandecente, que orienta os 

nossos passos na confiança, rumo àquela Páscoa que 

não terá fim. 

    Papa Francisco,  

Homilia, Basílica Vaticana,  

Março de 2016 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

O enterro de Jesus 
 

Segundo o costume da época, o defunto era levado, 

até ao local do enterro. Durante o percurso os familiares 

e amigos levava à vez o cadáver. Assim participava um 

maior número de pessoas na despedida.  

Várias mulheres, denominadas «carpideiras», 

choravam de forma ostensiva e proclamavam as 

virtudes do defunto. 

Este tradicional ungir o corpo com abundantes 

unguentos entre os quais se destacava a mirra. Era 

comum acreditar que, enquanto durava o perfume dos 

unguentos, a alma do defunto permanecia ali. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (123) 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
AVANÇAR e Descomplicar. 

 

Décimo verbo: “Avançar” 

 

Digam o que te disserem, nunca é tarde demais ou 

cedo demais para seres o que quiseres. Lembra-te de 

que haverá sempre quem muito critique, mas muito 

poucos a querer fazer acontecer. Não te deixes paralisar 

pelo medo que os outros sentem por ti. A vida é tua. 

Muitas vezes, o caminho menos percorrido é a tua 

escolha mais lógica. E o mais importante na vida não é 

vencer todos os dias, mas lutar sempre. 
 

– Aconteça o que acontecer, continua a ir 

atrás do que queres e do que mereces receber. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Como um grão de trigo que ao morrer dá mil frutos:  

ressuscitou o Senhor! 
 

Como ramo de oliveira que venceu a tormenta: 

Ressuscitou o Senhor! 
 

Como pena que morre e se torna alegria: 

Ressuscitou o Senhor! 
 

O amor vence o ódio e o humilde o soberbo: 

Ressuscitou o Senhor! 
 

A luz vence a sombra e a paz a guerra: 

Ressuscitou o Senhor! 
 

 

 

«Porque buscais entre os mortos  

Aquele que está vivo?  

Não está aqui: ressuscitou. 

 Lembrai-vos como Ele vos falou,  

quando ainda estava na Galileia: ‘O Filho do homem 

tem de ser entregue às mãos dos pecadores, tem de 

ser crucificado  

e ressuscitar ao terceiro dia’».  
 

(Lc 24, 5a-7) 
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H u m o r 

 
Sogra 

 

– Sabes qual é a diferença entre um acidente e um 

desastre? 

– Mas há alguma diferença!? 

– Sim, repara neste cenário: a minha sogra cai a um 

poço. É um acidente! Foi lá um bombeiro e salvou-a. É 

um desastre! Topas? 

 

Obediente 
 

A catequista: 

– Quem de vocês quer ir para o Céu? 

Todos levantam o braço menos o Toninho. 

A catequista, pergunta: 

– Toninho, então não queres ir para o Céu? 

O Toninho responde: 

– Não, catequista. A minha mãe disse-me que 

quando saísse da catequese, fosse direitinho para casa. 

 

Contradição 
 

Duas crianças falam entre si. Uma delas diz: 

– Não entendo os nossos pais. Primeiro, ensinam-     

-nos a falar e a andar. Depois, mandam-nos estar 

calados e quietos! 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC  

16-04-2022 

Vigília Pascal 
 

 

   C A R V A L H O S A .   
 
 

L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia da Vigília 

 

Avisos  

 

Alexandra Brito 

Monição Luís Miguel 

1.ª Leitura  

 

 Vigília é feita  

ao escurecer  

Maria Guiomar 

2.ª Leitura Martinho Matos 

3.ª Leitura Céu Fernandes 

Epístola João Miguel 

Oração Univ. Alexandra Brito 
 

 

   C A R V A L H O S A .   

 

M. E. C. 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia da Vigília 

 

Local - 1 

Vigília é feita  

ao escurecer 

Inês Sousa 

Local - 2 José M.ª Matos 

Local - 3 Rosa Matos 

Local - 4 Maria José 

Local - 5 Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 
 

  LEITORES .  
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
A nomear na reunião de preparação 

para a Semana Santa. 
2.ª Leitura 

Oraç. Univ. 
 

 

 

E I R I Z   
 

  MEC .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC 
A nomear na reunião de preparação 

para a Semana Santa. 
2.º MEC 

3.º MEC 
 

 

 

jornal concluído em 5 de abril. 
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