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FIÉIS DEFUNTOS 
 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

Fiéis Defuntos 
 

Ontem foi um dia tão bonito! Celebrámos aqueles 

que na Terra viveram segundo a vontade de Deus: 

Todos os Santos. 

Muitos que hoje, dia de Fiéis Defuntos, recordamos 

com saudade também são santos. Pedimos ao Senhor 

pelos que se purificam no Purgatório, acreditando que 

rezam sem cessar por nós os que já se encontram no 

Céu. 
 

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. 1 Tess 4, 14; 1 Cor 15, 22 
 

Assim como Jesus morreu e ressuscitou,  

também aos que morrem em Jesus,  

Deus os levará com Ele à sua glória.  

Se em Adão todos morreram,  

em Cristo todos voltarão à vida. 
 

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 
 

 

Primeira Leitura 
Jb 19, 1.23-27a 

 

MONIÇÃO: 
 

Job, no Antigo Testamento, crê que, após a morte, verá e 

contemplará a Deus. Também nós pela Fé acreditamos que 

viveremos para sempre com o Senhor. 

 

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!  
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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. 

 
 

 

 
 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

Este pequeno trecho 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». 

V. 25 – «E no último dia Se levantará 

sobre a terra». 

Esta última reformulação da tradução litúrgica – que 

antes já tinha abandonado o texto latino da Vulgata («Et 

in novíssimo die de terra surrecturus sum») para se 

cingir ao texto hebraico massorético – parece ter 

querido recuperar um sentido escatológico (o da 

ressurreição final), ao não ter o adjetivo 

«último» referido a Deus, mas sim a «dia» (um 

substantivo que não aparece no hebraico, mas que a 

Vulgata pressupôs). No entanto, o verbo «Se 

levantará» (que em São Jerónimo se traduz pela 1.ª 

pessoa, referindo-o a Job) segue o texto hebraico. 

V. 26 – «Na minha carne verei a Deus». 

O texto massorético significa que, ainda nesta vida 

(com a minha carne já curada) hei de sentir a sua 

proteção, 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 Nova 

Vulgata, 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 Nova Vulgata optou 

por um texto aberto a um sentido escatológico, 

semelhante ao da tradução litúrgica que temos. 
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= Primeira Missa = 
 

 
 

 

 

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

 

MONIÇÃO: 
 

Nunca duvidemos da vida eterna. Se alguma vez as trevas 

nos impedirem de ver o Caminho lembremo-nos que Ele é a 

nossa luz e salvação. 

  

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, 25-27) 
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= Primeira Missa = 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 4, 14-18 – 5, 1 

 

MONIÇÃO: 
 

A nossa vida na Terra há de terminar um dia mas o Senhor 

ressuscitar-nos-á para com Ele vivermos eternamente. 

 

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 passa-

geiras, 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. 

 
 

 

 

  
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. 

V. 16 – «Ainda que em nós o homem exterior 

se vá arruinando, o homem interior  
vai-se renovando de dia para dia». 

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 medida 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. 

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

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 aos 

Coríntios «preferimos exilar-nos do corpo para ir morar 

junto de Cristo» (cf. Declaração da Congregação para a 

Doutrina da Fé em 17-5-79; ver texto em CL, ano C 

(1979-80), n.º 11/12, pp. 1698-1700). 
 

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

cf. Mt 11, 25 

 

MONIÇÃO: 
 

Há tanta gente que não acredita em Deus! Agradeçamos 

ao Senhor o dom da Fé. Ele nos chama. Vamos ao Seu 

encontro. 
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REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

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

porque revelastes aos pequeninos  

os mistérios do reino. 
 

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

 

Evangelho 
Mt 11, 25-30 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 
 

 

Evangelho de Nossos Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

25Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te 

bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas verdades aos sábios 

e inteligentes e as revelaste aos pequeninos.  
26Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi do 

teu agrado. 27Tudo Me foi dado por meu Pai. 

Ninguém conhece o Filho senão o Pai e 

ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele 

a quem o Filho o quiser revelar. 28Vinde a Mim, 

todos os que andais cansados e oprimidos, e 

Eu vos aliviarei. 29Tomai sobre vós o meu jugo 

e aprendei de Mim, que sou manso e humilde 

de coração, e encontrareis descanso para as 

vossas almas. 30Porque o meu jugo é suave e a 

minha carga é leve». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

  
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

O trecho da Leitura é considerado como a jóia dos 

Sinópticos, com uma impressionante revelação do 

Coração de Cristo, sendo os vv. 25-27 uma das mais 

belas orações de Jesus, também registada em Lucas 

(Lc 10, 21-24). 

V. 25 – «Sábios e inteligentes». 

«Sábios e inteligentes» (prudentes) são os sábios 

orgulhosos, que confiam apenas na sua sabedoria, 

autossuficientes, julgam poder salvar-se com os seus 

próprios recursos de inteligência e poder. Os 

«pequeninos» são os humildes, abertos à fé, capazes 

de visão sobrenatural. A revelação divina só pode ser 

aceite e captada pela fé: uma ciência soberba impede 

de aceitar a loucura divina da Cruz (cf. 1 Cor 1, 19-31); 

os pequeninos são, pois aqueles «que o mundo 

considera vil e desprezível», mas «que Deus escolheu; 

escolheu os que nada são, para reduzir a nada aqueles 

que são alguma coisa» (ibid. v. 28). 

V. 27 – Só Jesus é Filho igual ao Pai. 

Jesus reivindica para si um conhecimento do Pai 

(Deus) perfeitamente idêntico ao conhecimento que o 

Pai tem do Filho (Jesus), e isto porque Ele, e só Ele, é o 

Filho, igual ao Pai, Deus com o Pai. 

V. 28-30 – «Cansado e oprimido». 

Palavras estas maravilhosas, que nos patenteiam os 

sentimentos do Coração de Cristo. O povo andava 

«cansado e oprimido» com as minuciosas exigências da 

lei antiga – que o Sirácida (51, 33) apodava de «jugo» – 

e das tradições que os fariseus e doutores da lei 

impunham com todo o rigorismo do seu frio e 

insuportável legalismo, que oprimia a liberdade interior e 

roubava a paz ao coração (cf. Act 15, 10). Jesus não 

nos dispensa de levar o seu «jugo» e a sua «carga», 

mas não quer que nos oprima, pois deseja que O 

sigamos por amor, e, «para quem ama, é suave; 

pesado, só para quem não ama» (Santo 

Agostinho, Sermão 30, 10). O mesmo Santo Agostinho 

comenta esta passagem: «qualquer outra carga te 

oprime e te incomoda, mas a carga de Cristo alivia-te do 

peso. Qualquer outra carga tem peso, mas a de Cristo 

tem asas. Se a uma ave lhe tirares as asas, parece que 

a alivias do peso, mas, quanto mais lhas tirares, mais 

esta pesa; restitui-lhe o peso das suas asas, e verás 

como voa» (Sermão 126, 12). 
 

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

Oração Universal 
 
 

 
 

 

 

1     .    . 
 

Pelas Igrejas cristãs de um extremo ao outro da terra, 

para que ajudem os seus fiéis a apreciar com sabedoria   

as coisas invisíveis e eternas, 

oremos, irmãos. 



 

2 
 

Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

que exerceram o seu ministério no meio de nós, 

para que Deus seja a sua glória e o seu prémio, 

oremos, irmãos. 
 

 3 
 

Por todos os fiéis que acreditaram no Evangelho, 

para que, na manifestação de Cristo Redentor, 

possam contemplar a Deus face a face, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos que se dedicaram à vida pública e social, 

e por aqueles que lutaram por maior justiça e  

fraternidade, 

para que o Senhor os recompense dos seus trabalhos, 

oremos, irmãos. 
 

 5 
 

Pelos que choram a morte de um ente querido, 

esposa, marido, filho ou amigo, 

para que sejam consolados pela promessa da  

imortalidade, 

oremos, irmãos. 
 

 6 
 

Por aqueles que na nossa comunidade paroquial  

morreram sem o conforto da oração cristã, 

para que o Senhor os acolha na sua misericórdia,  

oremos, irmãos. 
 
 

 

 
 

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

Antífona da comunhão 
 

Jo 11, 25-26 
 

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

Quem crê em Mim, ainda que tenha morrido, viverá. 

Quem vive e crê em Mim viverá para sempre. 
 

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

Monição da comunhão 
 

Recebamos a Jesus Eucaristia. Ele venceu a morte, 

ressuscitando glorioso. A certeza de que nos 

ressuscitará após a morte leva-nos a viver sempre com 

Ele, cumprindo a Sua vontade. 
 

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

Monição final 
 
Terminamos a Santa Missa neste dia de saudade 

em que recordamos todos os que já faleceram. Mas 

também mantemos viva a esperança. Esperança de que 

o Senhor, na Sua infinita misericórdia, lhes concede a 

bem-aventurança eterna. 

Que Maria Santíssima nos acompanhe sempre para 

um dia os reencontrarmos no Céu a fim de vivermos 

felizes eternamente! 
  

 

 

= Primeira Missa = 
 

 
 

 

Deus quer-nos felizes 
 
Deus criou-nos por amor. Gosta muito de nós. Quer 

a nossa salvação. Por isso enviou o Seu Filho ao mundo 

para nos salvar. E Jesus salvou-nos, dando a vida por 

nós, pregado na Cruz. 

Quem contempla o mistério da Cruz sente-se 

seduzido por Jesus de quem jamais se quer separar. 

Aconteceu assim com todos os santos que ontem 

celebrámos. Eles dizem-nos para não desanimarmos. 

Também tiveram dúvidas e incertezas na sua vida. Mas 

venceram e hoje vivem felizes no Céu, rezando ao 

Senhor para permanecermos firmes na Fé a fim de nos 

juntarmos a eles quando o Senhor, Pai misericordioso, 

nos vier buscar. 
 

 

   
= Primeira Missa = 

 
 

 

 

Dia dos Fiéis Defuntos 
 

Hoje recordamos todos os que viveram antes de nós 

e já partiram à nossa frente. São os Fiéis Defuntos. Esta 

recordação, presente durante todo o ano, é vivida com 

mais emoção neste mês de novembro, mês das Almas. 

Recordamos em primeiro lugar familiares, amigos e 

os que não têm quem reze por eles… 

Uns estão a preparar a felicidade celeste, 

purificando-se no Purgatório. Outros já se encontram 

felizes no Céu. Agradecem a nossa lembrança e oração, 

pedindo ao Senhor pela nossa salvação. 
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É reconfortante sabermos que não estamos sós. No 

Céu, no Purgatório ou na Terra nós somos a família dos 

filhos de Deus. 

Agradecemos ao Senhor o dom da Fé que nos leva 

a viver em comunhão de santos. 

Ao meditarmos na Palavra que o Senhor nos dirigiu 

nas Leituras desta Missa, cada um de nós quer rezar 

pelos que partiram à frente para a Casa do Pai. 
 

 

  
= Primeira Missa = 

 
 

 

 

Para todos, um ramo de flores 
(Oração) 

 
Senhor, hoje vou colocar um ramo de flores na 

campa dos bebés que não chegaram a nascer e 

seriam as flores mais lindas dos mais lindos jardins 

da Terra. 
 

Senhor, hoje vou colocar um ramo de flores na 

campa das crianças que tiraste deste mundo antes 

de serem corrompidas pela maldade de tantos 

homens. 
 

Senhor, hoje vou colocar um ramo de flores na 

campa dos jovens cujos sonhos nunca chegaram a 

concretizar-se porque os vieste buscar na idade 

mais bela da vida. 
 

Senhor, hoje vou colocar um ramo de flores na 

campa daquela mãe que morreu quando seus 

filhos eram pequeninos e daquele pai que morreu 

de desastre quando se dirigia para o trabalho a fim 

de ganhar dinheiro para os filhos não morrerem à 

fome. 
 

Senhor, hoje vou colocar um ramo de flores na 

campa daquela velhinha que morreu abandonada 

por aqueles a quem tanto amou. 
 

Senhor, hoje vou colocar um ramo de flores na 

campa do soldado que morreu na guerra 

decretada por aqueles que não quiseram viver em 

paz. 
 

Senhor, hoje vou colocar um ramo de flores na 

campa daqueles que perderam a vida por causa 

do Teu reino. 
 

Senhor, hoje vou colocar um ramo de flores na 

campa onde um dia meu corpo será sepultado 

quando me levares para o Céu… 
 

E que prodígio maravilhoso! Estes ramos de flores 

não murcharão jamais. Serão transformados na 

oração mais sentida que, por intercessão de Maria 

Santíssima, Te oferecerei, Senhor!... 
 

 

 

= Segunda Missa = 
 

 
 

 

Fiéis Defuntos 
 
Ontem foi um dia tão bonito! Celebrámos aqueles 

que na Terra viveram segundo a vontade de Deus: 

Todos os Santos. 

Muitos que hoje, dia de Fiéis Defuntos, recordamos 

com saudade também são santos. Pedimos ao Senhor 

pelos que se purificam no Purgatório, acreditando que 

rezam sem cessar por nós os que já se encontram no 

Céu. 
 

 

 
= Segunda Missa = 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Esdr 2, 34-35 

Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso,  

nos esplendores da luz perpétua. 
 

 

 
= Segunda Missa = 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
2 Mac 12, 43-46 

 

MONIÇÃO: 
 

Já no Antigo testamento se ofereciam sacrifícios pelos que 

faleceram. Nós agora oferecemos pelo seu eterno descanso a 

Santa Missa cujo valor é infinito. 

 

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 1.º como 

do 2.º Livro dos Macabeus; seguiu o seu pai Matatias na 

resistência contra a helenização pagã do povo de Israel, 

tendo chegado, em 165, 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 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; a aprovação formal do 

hagiógrafo deixa-nos ver como a oração pelos defuntos 

que têm faltas a expiar é uma coisa que lhes aproveita 

(aqueles soldados mortos no campo de batalha 

conservavam despojos que tinham sido ofertas aos 

ídolos, o que era proibido pela Lei). 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 Magistério da Igreja que esclarecem 

esta doutrina revelada por Deus. Ver a bela referência 

ao Purgatório na Encíclica de Bento XVI, Spe salvi, nº 

47 e 48. 
  

 

 
= Segunda Missa = 

 
 

 

 

 

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

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

 

MONIÇÃO: 
 

Rezamos constantemente ao Senhor porque Ele é 

misericordioso para connosco. 

 

REFRÃO: 
 

O SENHOR É CLEMENTE E CHEIO DE 

COMPAIXÃO. 
 

      OU: 
 

A SALVAÇÃO DOS JUSTOS VEM DO SENHOR. 
 

SALMO: 

 

O Senhor é clemente e compassivo, 

paciente e cheio de bondade. 

Não nos tratou segundo os nossos pecados, 

nem nos castigou segundo as nossas culpas. 
  

Como um pai se compadece dos seus filhos, 

assim o Senhor Se compadece dos que O temem. 

Ele sabe de que somos formados 

e não Se esquece que somos pó da terra. 
  

Os dias do homem são como o feno: 

ele desabrocha como a flor do campo 

mal sopra o vento desaparece 

e não mais se conhece o seu lugar. 
  

A bondade do Senhor permanece eternamente 

sobre aqueles que O temem 

e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, 

sobre aqueles que guardam a sua aliança 

e se lembram de cumprir os seus preceitos. 
 

 

 
= Segunda Missa = 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 5, 1.6-10 

 

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. 

 
 

 

 
 

 

 
= Segunda Missa = 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Jo 11, 25a.26 
 

MONIÇÃO: 
 

Jesus é a ressurreição e a vida. Como Marta acreditemos e 

com Ele viveremos para sempre. 

  

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

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

Quem acredita em Mim nunca morrerá. 
 

 

 
«Teu irmão ressuscitará». Marta respondeu: 

«Eu sei que há de ressuscitar  

na ressurreição do último dia».  

Disse-lhe Jesus:  

«Eu sou a ressurreição e a vida.  

Quem acredita em Mim,  

ainda que tenha morrido, viverá;  

e todo aquele que acredita em Mim  

nunca morrerá. Acreditas nisto?»  
 

(Jo 11, 22a – 26)  

 

 

= Segunda Missa = 
 

 
 

 

 

Evangelho – (1.ª opção) 
Jo 11, 21-27 

 

EVANGELHO: 

 

 
 
 

 

Evangelho de Nossos Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Marta a Jesus: 

«Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não 

teria morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, 

tudo o que pedires a Deus, Ele To concederá». 

Disse-lhe Jesus; «Teu irmão ressuscitará». 

Marta respondeu: «Eu sei que há de 

ressuscitar na ressurreição do último dia». 

Disse-lhe Jesus: «Eu sou a ressurreição e a 

vida. Quem acredita em Mim, ainda que tenha 

morrido, viverá; e todo aquele que acredita em 

Mim nunca morrerá. Acreditas nisto?» Disse-

Lhe Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o 

Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao 

mundo». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
X - X - X - X 

 
 

 

 

 

Evangelho – (2.ª opção) 
Lc 7, 11-17 

 

EVANGELHO: 

 

 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 11dirigia-Se Jesus para uma 

cidade chamada Naim; iam com Ele os seus 

discípulos e uma grande multidão. 12Quando 

chegou à porta da cidade, levavam um defunto 

a sepultar, filho único de sua mãe, que era 

viúva. Vinha com ela muita gente da 

cidade. 13Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se 



dela e disse-lhe: «Não chores». 14Jesus 

aproximou-Se e tocou no caixão; e os que o 

transportavam pararam. Disse Jesus: «Jovem, 

Eu te ordeno: levanta-te». 15O morto sentou-se 

e começou a falar; e Jesus entregou-o à sua 

mãe. 16Todos se encheram de temor e davam 

glória a Deus, dizendo: «Apareceu no meio de 

nós um grande profeta; Deus visitou o seu 

povo». 17E a fama deste acontecimento 

espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões 

vizinhas. 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela  
e disse-lhe: «Não chores».  

Jesus aproximou-Se e tocou no caixão;  
e os que o transportavam pararam.  

Disse Jesus:  
«Jovem, Eu te ordeno: levanta-te».  

O morto sentou-se e começou a falar;  
e Jesus entregou-o à sua mãe.  

 

(Lc 7, 13-15) 

 

= Segunda Missa = 
 

 
 

 

Oração Universal 
 
 

 
 

 
 

1       .   
 

Para que a Igreja, Mãe e Mestra,  

cuide sempre dos seus filhos na terra  

e interceda por aqueles que já partiram,  

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Para que os nossos familiares defuntos  

e todos aqueles de quem já ninguém se lembra  

possam contemplar o rosto de Cristo glorioso,  

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Para que todas as famílias  

recordem os seus defuntos com amor  

e com esperança orem por eles ao Pai dos Céus,  

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Para que todos os fiéis de Cristo  

recebam d’Ele o sentido cristão da vida  

e se empenhem por viver como Ele mandou,  

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Para que o Senhor, que é clemente e compassivo,  

livre todos os fiéis defuntos  

do poder das trevas e da morte eterna,  

oremos, irmãos. 
 

6 
 

Para que os membros da nossa comunidade (paroqu.)  

possam contemplar no Céu, com alegria,  

o rosto de Cristo ressuscitado,  

oremos, irmãos. 

 
 

 

 

 
Naquele 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.   

Sim, Pai, Eu Te bendigo,  

porque assim foi do teu agrado.  

(Mt 11, 25-26) 
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= Segunda Missa = 
 

 
 

 

Antífona da comunhão 
 

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. 
 

 

 
= Segunda Missa = 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

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. 
 

 

 
= Segunda Missa = 

 
 

 

 

Monição final 
 

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. 
  

 

 
 

 

 

A eficácia da oração na ajuda 

aos irmãos já falecidos 
 
O respeito pelos mortos é um sentimento natural do 

homem, que na diversidade dos tempos e dos lugares 

apresentam semelhanças. 

Assim aconteceu na Judeia no tempo de Judas 

Macabeu, em que este, depois de uma batalha em que 

pereceram muitos judeus, resolveu fazer uma coleta 

entre os seus homens, a fim de ser oferecido um 

sacrifício de expiação pelos pecados dos que tinham 

morrido. 

Deste modo, expressava a fé na imortalidade da 

alma e na ressurreição dos corpos. Esta crença, 

confirmada pelos ensinamentos de Jesus Cristo que nos 

traz a mensagem da vida nova que jamais terá fim, dá 

sentido à nossa oração e à esmola pelos defuntos. 
 

 

 
 

 

 

Jesus traz-nos a mensagem da 

vida nova que jamais terá fim 
 

Reconhecemos esta mensagem no diálogo que 

Jesus teve com Marta, após o quarto dia do falecimento 

de seu irmão, Lázaro. Pela resposta que ela dá a Jesus 

reconhecemos que acredita na ressurreição dos mortos. 

Ela está certa que, no fim do mundo, o seu irmão voltará 

à vida, juntamente com todos os justos, e fará parte do 

Reino de Deus. 

A fé de Marta é igual ou diferente da nossa como 

cristãos? 

Para alguns parecerá idêntica. No entanto, é 

completamente diferente! O cristão não acredita numa 

morte e depois numa ressurreição, no fim do mundo. 

Acredita que o homem, remido por Cristo, não morre. 

É a mensagem nova e extraordinária que Jesus 

anuncia a Marta. Ele diz: «Quem crê em Mim, não 

morre». Que quer isto dizer? Como pode não morrer 

uma pessoa que nós vimos expirar e transformar num 

cadáver? 

Recorramos ao que diz um sábio para melhor 

entendermos esta mensagem com uma simples 

comparação: O que para uma lagarta é o fim do mundo, 

para o resto do mundo é uma borboleta. A lagarta não 

morre; desaparece como lagarta, mas continua a viver 

como borboleta. Esta é uma figura que nos ajuda a 

entender a vitória conquistada por Cristo sobre a morte. 

A vida divina que o cristão recebe no Batismo não 

pode ser vista, verificada, tocada. Para que ela se possa 

manifestar, é preciso que a vida material, ligada a este 

mundo, termine. 

É por esta razão que os primeiros cristãos 

chamavam «dia do nascimento» ao que para os outros 

homens é o dia da morte. A fé na palavra de Jesus dá 

sentido à nossa oração pelos defuntos. 
 

 

 

Para que ela (a vida divina) se possa manifestar,  

é preciso que a vida material, ligada a este 

mundo, termine. É por esta razão que os primeiros 

cristãos chamavam «dia do nascimento» ao que 

para os outros homens é o dia da morte.  

A fé na palavra de Jesus dá sentido à nossa 

oração pelos defuntos. 
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A fé na palavra de Jesus dá 

sentido à nossa oração  

pelos defuntos 
 

Depois de ter ouvido as palavras de Jesus, Marta 

pronuncia uma profunda profissão de fé; reconhece que 

Jesus é Aquele que dá esta Vida: «Sim, Senhor, eu 

creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador 

esperado, que devia vir ao mundo». 

Nós não somos insensíveis à morte e é normal que 

derramemos lágrimas quando um familiar ou amigo nos 

deixa. Embora saibamos que não está morto, devemos 

estar felizes por que esteja agora com Deus, mas 

estamos tristes porque, por algum tempo, deveremos 

ficar separados daquele que tanto amámos. 

Não deve ser um choro desesperado, ruidoso, dos 

que têm a convicção de que com a morte tudo acaba, 

mas um pranto sereno, digno e nobre pois, somente 

este, é digno de um cristão. É doloroso ser deixado por 

um amigo, mas seria uma atitude egoísta pretender 

segurá-lo sempre connosco. Seria como querer impedir 

uma criança de nascer. Faz todo o sentido, pois, a 

nossa oração por aqueles que nos deixaram, para viver 

a verdadeira Vida que não acaba 

A nova vida, contudo, não vai nascer a partir do 

nada: brotará do que cada um tiver feito neste mundo. 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 

 

Fiéis Defuntos 
 

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 

morte será vencida, pois «o Senhor destruirá a morte 

para sempre e enxugará as lágrimas de todos os 

rostos». O que busca Deus na vida, vive com Deus para 

sempre na morte. 

Daí a necessidade de darmos um sentido ao 

momento mais dramático da existência: a morte. 

Pensemos nas vezes que não fomos fiéis aos 

ensinamentos de Jesus e peçamos perdão ao Senhor. 
 

 

 

A esperança  

é o único bem comum a todos os homens.  

Os que perderam tudo, ainda a possuem.  
 

(Tales) 

 

= Terceira Missa = 
 

 
 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Rom 8, 11 
 

Deus, que ressuscitou Jesus de entre os mortos, 

também dará a vida aos nossos corpos mortais  

pelo seu Espírito que habita em nós. 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Is 25, 6a.7-9 

 

 

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 
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COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

O texto é extraído do chamado Grande Apocalipse 

de Isaías (Is 24 – 27), uma coleção de oráculos 

escatológicos, cuja redação atual é posterior ao exílio de 

Babilónia (Is 34 – 35 é o Pequeno Apocalipse). Isaías 

anuncia a salvação messiânica como extensiva a todos 

os povos e sob a imagem dum esplêndido banquete. 

Esta é a razão da escolha do texto, para introduzir a 

parábola do banquete nupcial do Evangelho de hoje. A 

tradição cristã viu nesta passagem a prefiguração do 

banquete eucarístico, as Bodas do Cordeiro (Apoc 19, 9). 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 
 

 

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

 
 

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. 

  

REFRÃO: 
 

O SENHOR É MEU PASTOR: NADA ME FALTARÁ. 

  

     OU: 
 

 AINDA QUE TENHA DE ANDAR POR VALES 

TENEBROSOS, 

NADA TEMO, PORQUE VÓS ESTAIS COMIGO. 

 

SALMO: 

 

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 

e reconforta a minha alma. 
  

Ele me guia por sendas direitas por amor do  

seu nome. 

Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 

não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 

o vosso cajado e o vosso báculo 

me enchem de confiança. 
  

Para mim preparais a mesa 

à vista dos meus adversários 

com óleo me perfumais a cabeça, 

e o meu cálice transborda. 

  

A bondade e a graça hão de acompanhar-me 

todos os dias da minha vida 

e habitarei na casa do Senhor 

para todo o sempre. 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
1 Ts 4, 13-18 

 
 

MONIÇÃO: 
 

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. 

 
 

 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Os cristãos de Tessalónica, tinham sido 

evangelizados pouco antes, na segunda viagem 

missionária de São Paulo, provavelmente durante o 

Inverno de 50-51. Embora o Apóstolo não tenha podido 

permanecer ali por muito tempo (apenas 2 ou 3 meses) 

tornaram-se uma comunidade modelar (cf. 1 Tes 1, 7), 

mas a verdade é que não estavam devidamente 

esclarecidos acerca da sorte dos seus defuntos 

surpreendidos pela morte antes da vinda gloriosa de 

Jesus. Julgavam que eles já não poderiam tomar parte 

no triunfo glorioso da segunda vinda do Senhor 

(a parusia), que julgavam estar para breve; era esta 

mais uma forte razão para andarem preocupados e 

tristes, segundo as notícias que Timóteo, enviado desde 

Atenas, lhe tinha trazido a Corinto (cf. 1 Tes 3, 1-2.6).  

São Paulo, consciente das «deficiências da fé» dos 

tessalonicenses (cf. 3, 10), trata agora de os esclarecer 

na fé e de os consolar, escrevendo: «para vos não 

contristardes» (v. 13). Paulo garante-lhes que «Deus 

levará com Jesus os que tiverem morrido n’Ele» (v. 14), 

não estando excluídos de estar «para sempre com o 

Senhor» (v. 17). O Apóstolo apela para «uma palavra do 

Senhor», mas discute-se sobre qual a palavra a que se 

refere; uns pensam no discurso escatológico dos 

Sinópticos, outros numa revelação pessoal, outros 

nalguma palavra de Jesus das não consignadas nos 

Evangelhos (ágrapha) 

V. 15 – «Nós os vivos, os que ficarmos». 

Pelo que sabemos doutros textos paulinos, São 

Paulo não estava convencido de que havia de ficar para 

a parusia (cf. 1 Cor 15, 30-31; 2 Cor 1, 8-9; 4, 14; Filp 2, 

17); quando muito, manifestaria uma vaga esperança de 

vir a ficar (BJ). O mais provável é que exprima na 

primeira pessoa do plural o que só dizia respeito a uma 

parte dos cristãos, sem se incluir nessa parte: é uma 

ficção literária a que os gramáticos dão o nome de 

enálage pessoal, e que São Paulo usa mais vezes. 

«Não precederemos...», isto é, os que viverem na 

ocasião da 2.ª vinda de Jesus não levarão vantagem 

aos que já morreram, pois então estes, «os mortos em 

Cristo ressuscitarão primeiro» e os que então viverem, 

«os que tivermos ficado seremos arrebatados», na 

linguagem mais clara de 1 Cor 15, 51-53, «serão 

transformados», isto é, glorificados. 

A linguagem com que São Paulo se exprime é 

simbólica, por isso não se deve tomar à letra; era 

corrente na literatura apocalíptica judaica, utilizada para 

exprimir uma realidade misteriosa e transcendente, uma 

intervenção certa e portentosa de Deus; assim é o caso 

de: «a voz do arcanjo», «a trombeta divina», «as nuvens 

e o Senhor nos ares (cf. Dan 7, 13). Por outro lado, São 

Paulo utiliza a mesma linguagem do mundo helenístico 

para as visitas festivas, a vinda duma personagem 

importante, chamada parousia, a que correspondia a 

jubilosa saída dos cidadãos ao seu encontro, 

chamada anástasis. Ora sucede que nesta passagem 

paulina ocorrem ao mesmo tempo os dois vocábulos, 

pois, «para irmos ao encontro do Senhor» diz-se: eis 

anástasin tou Kyriou. 

O importante é que todos, tanto os que vivem como 

os que morreram, «estaremos sempre com o 

Senhor»; esta é a certeza da fé capaz de consolar 

aqueles fiéis e a nós também. 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Jo 6, 51-58 
 

 

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. 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 

 

 

Evangelho – (1.ª opção) 
Jo 6, 51-58 

 

 

EVANGELHO: 

 

 
 
 

 

Evangelho de Nossos Senhor Jesus Cristo 

segundo São João. 
 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu 

sou o pão vivo que desceu do Céu. Quem 

comer deste pão viverá eternamente. E o pão 

que Eu hei de dar é a minha carne, que Eu 

darei pela vida do mundo». Os judeus 

discutiam entre si: «Como pode Ele dar-nos a 



sua carne a comer?». Jesus disse-lhes: «Em 

verdade, em verdade vos digo: Se não 

comerdes a carne do Filho do homem e não 

beberdes o seu sangue, não tereis a vida em 

vós. Quem come a minha carne e bebe o meu 

sangue tem a vida eterna; e Eu o ressuscitarei 

no último dia. A minha carne é verdadeira 

comida e o meu sangue é verdadeira bebida. 

Quem come a minha carne e bebe o meu 

sangue permanece em Mim e Eu nele. Assim 

como o Pai, que vive, Me enviou e Eu vivo pelo 

Pai, também aquele que Me come viverá por 

Mim. Este é o pão que desceu do Céu; não é 

como o dos vossos pais, que o comeram e 

morreram: quem comer deste pão viverá 

eternamente». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 
 

 

Evangelho – (2.ª opção) 
João 6, 37-40 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

2 de novembro 

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

As palavras do Senhor são solenes, como se pode 

ver pela repetição dos vv. 37.39.40, palavras que 

enchem de esperança todos os fiéis, ou seja, aqueles 

que, movidos pela graça de Deus – «tudo o que o Pai 

me dá» – vêm a Jesus pela fé na sua palavra e nas 

suas obras – «virá a Mim». A fé em Jesus leva à «vida 

eterna» e à «ressurreição no último dia», isto é, no fim 

dos tempos. 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 
 

 

1          .   
 

Pelos defuntos da nossa Paróquia e das nossas 

famílias,   

oremos, irmãos. 
 

2 

 

Pelos que choram a morte de alguém a quem amavam,  

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos doentes que mais sofrem e estão prestes a 

morrer,   

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Por todos aqueles que ajudam os moribundos e  

      os aliviam,  

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Pelos que enxugam as lágrimas dos que choram,  

oremos, irmãos. 
 

6 
 

Pelos que levam o pão do Céu aos doentes e os 

confortam,  

oremos, irmãos. 

 

7 
 

Pelos que se alimentam do Corpo do Senhor durante  

      a vida,  

oremos, irmãos. 
 

8 
 

Pelos que dão testemunho da ressurreição de  



      Jesus Cristo,  

oremos, irmãos. 

 
 

 

 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Filip 3, 20-21 

Esperamos o nosso Salvador, Jesus Cristo,  

que transformará o nosso corpo mortal  

à imagem do seu Corpo glorioso. 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Recebamos a Jesus Eucaristia. Ele venceu a morte, 

ressuscitando glorioso. A certeza de que nos 

ressuscitará após a morte leva-nos a viver sempre com 

Ele, cumprindo a Sua vontade. 
 

 

 
= Terceira Missa = 

 
 

 

 

Monição final 
 
Terminamos a Santa Missa neste dia de saudade 

em que recordamos todos os que já faleceram. Mas 

também mantemos viva a esperança. Esperança de que 

o Senhor, na Sua infinita misericórdia, lhes concede a 

bem-aventurança eterna. 

Que Maria Santíssima nos acompanhe sempre para 

um dia os reencontrarmos no Céu a fim de vivermos 

felizes eternamente! 
 

 

 
 

 

 

Para refletir… 

 
Se queres feliz fazer 

Alguém a quem queiras muito… 

Diz-lhe, hoje, o teu querer 

FÁ-LO EM VIDA, IRMÃO, EM VIDA… 

 

 

Se desejas dar uma flor, 

Não esperes que ela murche 

Manda-lha, hoje com amor… 

FÁ-LO EM VIDA, IRMÃO, EM VIDA… 
 

Se desejas dizer “gosto de ti” 

À gente da tua casa, que te é querida, 

Ao amigo perto ou longe, 

FÁ-LO EM VIDA, IRMÃO, EM VIDA… 
 

Não esperes pela sepultura 

Das pessoas, para as amar 

E dar-lhes e sentir a tua ternura 

FÁ-LO EM VIDA, IRMÃO, EM VIDA… 
 

Ser venturoso mereces 

Se aprenderes a fazer felizes 

A todos os que conheces 

EM VIDA, IRMÃO, EM VIDA… 
 

Nunca visites panteões 

Nem enchas tumbas de flores 

Enche de amor corações 

EM VIDA, IRMÃO, EM VIDA… 
 

Pe. Victor Feytor Pinto. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC  

02-11-2022 

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 há Missa 

Vespertina 

José M.ª Matos 

1.ª LEITURA Armanda Nunes 

2.ª LEITURA Fernanda Costa 

ORAÇÃO UNIV. José M.ª Matos 
 

 
 

A ESCALA DE LEITORES E M.E.C. CONTINUA 

NA PÁGINA SEGUINTE (N.º 16). 
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C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 

Não há Missa 

Vespertina 

Inês Sousa 

LOCAL - 2   Maria José 

LOCAL - 3 Manuel Leão 

LOCAL - 4 José M.ª Matos 

LOCAL - 5 Sr. Diácono 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO 

PROPOSITADAMENTE  

EM BRANCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO 

PROPOSITADAMENTE  

EM BRANCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Uma injustiça feita a um só,  

é uma ameaça feita a todos.  
 

(Montesquieu) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 25 de outubro. 
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