
Easter Sunday of the Resurrection of The Lord 

Portuguese 

Third Reading       Easter Vigil in The Holy Night        Exodus 14:15-15:1 

 

Leitura do livro do Êxodo 

 

– Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: “Por que clamas a mim por socorro? Dize aos 

filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre 

o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De 

minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles e eu seja 

glorificado à custa do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros.  E os 

egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado à custa do faraó, dos seus 

carros e cavaleiros”.  Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento 

dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles; e com ele, ao mesmo tempo, a 

coluna de nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre o 

acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel.  Para aqueles a nuvem 

era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não 

puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a 

noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte; e as águas se dividiram. 

Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas 

formavam como que uma muralha à direita e à esquerda.  Os egípcios puseram-se a 

persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros os seguiram mar adentro. Ora, 

de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as 

tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a 

muito custo podiam avançar. Disseram, então, os egípcios: “Fujamos de Israel! Pois o 

Senhor combate a favor deles, contra nós”. O Senhor disse a Moisés: “Estende a mão sobre 

o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros”.  Moisés 

estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, 

enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou 

no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do 

faraó que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só.  Os filhos de 

Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes 

formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão 

dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar e a mão poderosa do 

Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu 

servo.  Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. 

 

The Word of the Lord. 


