
 

 Mt 5, 1-12 

 

«Alegrai-vos e exulta porque é grande nos Céus a vossa recompensa» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus  

Naquele tempo, 

Jesus, ao ver a multidão,  

subiu ao monte e sentou-Se.  

Rodearam-n’O os discípulos, 

e Ele começou a ensiná-los, dizendo: 

Bem-aventurados os pobres em espírito,  

porque deles é o reino dos Céus. 

Bem-aventurados os humildes,  

porque possuirão a terra. 

Bem-aventurados os que choram,  

porque serão consolados. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 

 porque serão saciados. 

Bem-aventurados os misericordiosos,  

porque alcançarão misericórdia. 

Bem-aventurados os puros de coração,  

porque verão a Deus. 

Bem-aventurados os que promovem a paz, 

porque serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, 

porque deles é o reino dos Céus. 

Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,  

insultarem e perseguirem e, mentindo, 

 disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, 

porque é grande nos Céus a vossa recompensa.  

Palavra da salvação. 
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Mt 11, 25-30 

«Vinde a Mim... Eu vos aliviarei» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 

Mateus 

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.  

Tudo 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. 

Vinde a Mim,  

todos os que andais cansados e oprimidos,  

e Eu vos aliviarei. 

Tomai o meu jugo sobre vós  

e aprendei de Mim, 

que sou manso e humilde de coração, 

e encontrareis descanso para as vossas almas.  

Porque o meu jugo é suave,  

e a minha carga é leve». 

Palavra da salvação.    
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Mt 25, 1 – 13 

 

«Aí vem o Esposo : ide ao seu encontro» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 

Mateus 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:  

O reino dos Céus pode comparar-se a dez virgens, 

que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo.  

Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes. 

As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas,  

não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, 

com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. 

Como o esposo se demorava, 

começaram todas a dormitar e adormeceram.  

No meio da noite ouviu-se um brado: 

‘Aí vem o esposo; ide ao seu encontro’. 

Então as virgens levantaram-se todas  

e começaram a preparar as lâmpadas.  

As insensatas disseram às prudentes: 

‘Dai-nos do vosso azeite, 

que as nossas lâmpadas estão a apagar-se’.  

Mas as prudentes responderam: 

‘Talvez não chegue para nós e para vós.  

Ide antes comprá-lo aos vendedores’. 

Mas, enquanto foram comprá-lo,  

chegou o esposo: as que estavam preparadas 

entraram com ele para o banquete nupcial;  

e a porta fechou-se. 

Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: 

‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’. 

Mas ele respondeu: 

‘Em verdade vos digo:  

Não vos conheço’. 

Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora.  

Palavra da salvação. 
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 Mt 25, 31-46 

«Vinde, benditos de meu Pai» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Quando o Filho do homem vier na sua glória,  

com todos os seus Anjos, 

sentar-Se-á no seu trono glorioso. 

Todas as nações se reunirão na sua presença,  

e Ele separará uns dos outros, 

como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, 

e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que 

estiverem à sua direita: 

‘Vinde, benditos de meu Pai;  

recebei como herança o reino 

que vos está preparado desde a criação do mundo.  

Porque tive fome, e destes-Me de comer; 

tive sede, e destes-Me de beber;  

era peregrino, e Me recolhestes;  

não tinha roupa, e Me vestistes;  

estive doente, e viestes visitar-Me;  

estava na prisão, e fostes ver-Me’.  

Então os justos lhe dirão: 

‘Senhor, quando é que Te vimos com fome  

e Te demos de comer, ou com sede e Te demos de beber? 

Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos,  

ou sem roupa e Te vestimos? 

Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’  

E o Rei lhes responderá:  ‘Em verdade vos digo:  

Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, 

a Mim o fizestes’.   

Dirá então aos que estiverem à sua esquerda:  

‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno,  

preparado para o Diabo e os seus anjos. 

Porque tive fome, e não Me destes de comer;  

tive sede, e não Me destes de beber; 

era peregrino, e não Me recolhestes; estava sem roupa, e não Me vestistes; 

estive doente e na prisão, e não Me fostes visitar’.  

Então também eles Lhe hão de perguntar: 

‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede,  

peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, 

e não Te prestámos assistência?’  

E Ele lhes responderá:  ‘Em verdade vos digo:  

Quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, 

também a Mim o deixastes de fazer’.  

Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna».  

Palavra da salvação.    
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Forma longa   Mc 15, 33-39; 16, 1-6 

«Jesus, soltando um grande brado, expirou» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo, 

quando chegou o meio-dia, 

as trevas envolveram toda a terra, até às três horas da tarde.  

E às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: 

«Eloí, Eloí, lemá sabactáni?», 

quer dizer, «Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?»  

Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: 

«Está a chamar por Elias». 

Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e,  

pondo-a na ponta de uma cana, deu-Lhe a beber e disse: 

«Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali». 

Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. 

O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo.  

O centurião que estava em frente de Jesus, 

ao vê-l’O expirar daquela maneira, exclamou: 

«Na verdade, este homem era Filho de Deus». 

Depois de passar o sábado, 

Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé  

compraram aromas para irem embalsamar Jesus.   

E no primeiro dia da semana, partindo muito cedo,  

chegaram ao sepulcro ao nascer do sol. 

Diziam umas às outras: 

«Quem nos irá revolver a pedra da entrada do sepulcro?».  

Mas, olhando, viram que a pedra já fora revolvida;  

e era muito grande. 

Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado ao lado direito, 

vestido com uma túnica branca, e ficaram assustadas. 

Mas ele disse-lhes: «Não vos assusteis.  

Procurais a Jesus de Nazaré, o Crucificado?  

Ressuscitou: não está aqui.   

Vede o lugar onde O tinham depositado».  

Palavra da salvação.  
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Forma breve   Mc 15, 33-39 

 

«Jesus, soltando um grande brado, expirou» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos  

Naquele tempo, 

quando chegou o meio-dia, 

as trevas envolveram toda a terra,  

até às três horas da tarde.   

E às três horas da tarde,  

Jesus clamou com voz forte: 

«Eloí, Eloí, lemá sabactáni?», 

quer dizer,  

«Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?».  

Alguns dos presentes,  

ouvindo isto, disseram: 

«Está a chamar por Elias». 

Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre  

e, pondo-a na ponta de uma cana,  

deu-Lhe a beber e disse: 

«Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali». 

Então Jesus,  

soltando um grande brado, expirou. 

O véu do templo rasgou-se em duas partes,  

de alto a baixo.  

O centurião que estava em frente de Jesus, 

ao vê-l’O expirar daquela maneira,  

exclamou: 

«Na verdade,  

este homem era Filho de Deus».  

Palavra da salvação.    
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Lc 7, 11-17 

 

«Jovem, Eu te digo: levanta-te» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  

Naquele tempo, 

dirigia-Se Jesus para uma cidade chamada Naim; 

iam com Ele os seus discípulos e uma grande multidão.  

Quando 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. 

Ao vê-la, o 

Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe: 

«Não chores». 

Jesus aproximou-se,  

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. 

Todos se encheram de temor  

e davam glória a Deus, dizendo: 

«Apareceu no meio de nós um grande Profeta;  

Deus visitou o seu povo». 

E a fama deste acontecimento 

espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.  

Palavra da salvação.    
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Lc 12, 35-40 

 

«Estai vós também preparados» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  

Naquele tempo,  

disse Jesus aos seus discípulos: 

Tende os rins cingidos  

e as lâmpadas acesas. 

Sede como homens 

que esperam o seu senhor voltar do casamento, 

para lhe abrirem logo a porta,  

quando chegar e bater.  

Felizes esses servos que o senhor,  

ao chegar, encontrar vigilantes. 

Em verdade vos digo: 

cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa e,  

passando diante deles, os servirá. 

Se vier à meia-noite ou de madrugada 

e assim os encontrar,  

como eles serão felizes!  

Lembrai-vos disto: 

se o dono da casa soubesse  

a que horas vinha o ladrão,  

não deixaria arrombar a casa. 

Estai vós também preparados,  

porque, à hora em que menos pensais,  

virá o Filho do homem. 

Palavra da salvação.  
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Lc 23, 33.39-43 

 

«Hoje estarás comigo no Paraíso» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  

Naquele tempo, 

quando os soldados chegaram ao lugar chamado Calvário, 

ali crucificaram Jesus e os dois malfeitores, 

um à direita e outro à esquerda. 

Um dos malfeitores que tinham sido crucificados 

insultava-O dizendo: 

«Não és Tu o Messias? 

Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». 

Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: 

«Não temes a Deus, 

tu que sofres o mesmo suplício?  

Quanto a nós, fez-se justiça, 

pois recebemos o castigo das nossas más ações.  

Mas Ele nada praticou de condenável». 

E acrescentou: 

«Jesus, lembra-Te de mim,  

quando vieres com a tua realeza».  

Jesus respondeu-lhe: 

«Em verdade te digo: 

Hoje estarás comigo no Paraíso».  

Palavra da salvação. 
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Forma longa   Lc 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6 

 

«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  

Era já quase meio-dia, 

quando as trevas cobriram toda a terra,  

até às três horas da tarde, 

porque o sol se tinha eclipsado. 

O véu do templo rasgou-se ao meio.  

E Jesus exclamou com voz forte: 

«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito».  

Dito isto, expirou. 

Havia um homem, bom e justo,  

chamado José, que era membro do Sinédrio. 

Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus.  

E depois de O ter descido da cruz, 

envolveu-O num lençol 

e depositou-O num sepulcro escavado na rocha,  

onde ninguém ainda tinha sido sepultado. 

No 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.  

Encontraram a pedra do túmulo removida; 

e, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus.  

Estando elas perplexas com o sucedido, 

apareceram-lhes dois homens com vestes resplandecentes.  

Ficaram amedrontadas  

e inclinaram o rosto para o chão,  

enquanto eles lhes diziam: 

«Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo?  

Não está aqui: ressuscitou». 

Palavra da salvação. 
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Forma breve    Lc 23, 44-46.50.52-53 

 

«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  

Era já quase meio-dia, 

quando as trevas cobriram toda a terra,  

até às três horas da tarde, 

porque o sol se tinha eclipsado. 

O véu do templo rasgou-se ao meio.  

E Jesus exclamou com voz forte: 

«Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito».  

Dito isto, expirou. 

Havia um homem, bom e justo, chamado José,  

que era membro do Sinédrio. 

Foi ter com Pilatos  

e pediu-lhe o corpo de Jesus.  

E depois de O ter descido da cruz, 

envolveu-O num lençol 

e depositou-O num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém 

ainda tinha sido sepultado. 

Palavra da salvação.  
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Forma longa  Lc 24, 13-35 

 

«Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  

Dois dos discípulos de Jesus 

iam a caminho duma povoação chamada Emaús, 

que ficava a sessenta estádios de Jerusalém. 

Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.  

Enquanto falavam e discutiam, 

Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho.  

Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem.  

Ele perguntou-lhes: 

«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?».  

Pararam, com ar muito triste, 

e um deles, chamado Cléofas, respondeu: 

«Tu és o único habitante de Jerusalém 

a ignorar o que lá se passou nestes dias!».  

E Ele perguntou: «Que foi?». 

Responderam-Lhe: 

«O que se refere a Jesus de Nazaré,  

profeta poderoso em obras e palavras,  

diante de Deus e de todo o povo; 

e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes 

O entregaram para ser condenado à morte e crucificado. 

Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar Israel. 

Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. 

É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram: 

foram de madrugada ao sepulcro,  

não encontraram o corpo de Jesus 

e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos  

a anunciar que Ele estava vivo. 

Alguns dos nossos foram ao sepulcro 

e encontraram tudo como as mulheres tinham dito.  

Mas a Ele não O viram». 

Então Jesus disse-lhes: 

«Homens sem inteligência e lentos de espírito 

para acreditar em tudo o que os Profetas anunciaram! 
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Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?». 

Depois, começando por Moisés e passando pelos Profetas,  

explicou-lhes em todas as Escrituras  

o que Lhe dizia respeito.  

Ao chegarem perto da povoação para onde iam, 

Jesus fez menção de seguir para diante. 

Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 

«Ficai connosco,  

porque o dia está a terminar e vem caindo a noite». 

Jesus entrou e ficou com eles. 

E quando Se pôs à mesa, tomou o pão,  

recitou a bênção, partiu-o e entregou-lho. 

Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O.  

Mas Ele desapareceu da sua presença. 

Disseram então um para o outro: 

«Não ardia cá dentro o nosso coração,  

quando Ele nos falava pelo caminho 

e nos explicava as Escrituras?». 

Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém 

e encontraram reunidos os Onze  

e os que estavam com eles, que diziam: 

«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». 

E eles contaram o que tinha acontecido no caminho  

e como O tinham reconhecido ao partir do pão. 

Palavra da salvação.  



 

Forma breve  Lc 24, 13-16.28-35 

 

«Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  

Dois dos discípulos de Jesus 

iam a caminho duma povoação chamada Emaús, 

que ficava a sessenta estádios de Jerusalém.  

Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido.  

Enquanto falavam e discutiam, 

Jesus aproximou-Se deles  

e pôs-Se com eles a caminho.  

Mas os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem. 

Ao chegarem perto da povoação para onde iam,  

Jesus fez menção de seguir para diante. 

Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 

«Ficai connosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a 

noite». 

Jesus entrou e ficou com eles. 

E quando Se pôs à mesa, tomou o pão,  

recitou a bênção, partiu-o e entregou-lho. 

Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O.  

Mas Ele desapareceu da sua presença. 

Disseram então um para o outro: 

«Não ardia cá dentro o nosso coração,  

quando Ele nos falava pelo caminho 

e nos explicava as Escrituras?». 

Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém 

e encontraram reunidos os Onze  

e os que estavam com eles, que diziam: 

«Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». 

E eles contaram o que tinha acontecido no caminho  

e como O tinham reconhecido ao partir do pão. 

Palavra da salvação.  
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Jo 5, 24-29 

 

«Quem ouve a minha palavra e acredita... passou da morte à vida» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo, 

disse Jesus aos judeus: 

«Quem ouve a minha palavra 

e acredita n’Aquele que Me enviou 

tem a vida eterna e não será condenado,  

porque passou da morte à vida. 

Em verdade, em verdade vos digo:  

Aproxima-se a hora — e já chegou — 

em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus;  

e os que a ouvirem viverão. 

Assim como o Pai tem a vida em Si mesmo,  

assim também concedeu ao Filho 

que tivesse a vida em Si mesmo;  

e deu-Lhe o poder de julgar,  

porque é o Filho do homem. 

Não vos admireis do que estou a dizer,  

porque vai chegar a hora 

em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz: 

Os que tiverem praticado boas obras  

irão para a ressurreição dos vivos, 

e os que tiverem praticado o mal  

para a ressurreição dos condenados». 

Palavra da salvação.  
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Jo 6, 37-40 

 

«Quem acredita no Filho de Deus tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no 
último dia» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo, 

disse Jesus à multidão: 

«Todos os que o Pai Me dá virão a Mim; 

e àqueles que vêm a Mim não os rejeitarei, 

porque desci do Céu,  

não para fazer a minha vontade,  

mas a vontade d’Aquele que Me enviou. 

E a vontade d’Aquele que Me enviou é esta:  

que Eu não perca nenhum dos que Me deu,  

mas os ressuscite no último dia. 

De facto,  

é esta a vontade de meu Pai: 

que todo aquele que vê o Filho de Deus  

e acredita n’Ele tenha a vida eterna; 

e Eu o ressuscitarei no último dia».  

Palavra da salvação.  
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Jo 6, 51-58 

«Quem comer deste pão tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia» 

 Evangelho de Nosso 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?».  

E 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.  
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Forma longa  Jo 11, 17-27 

«Eu sou a ressurreição e a vida» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo, 

Jesus chegou a Betânia 

e encontrou Lázaro sepultado havia já quatro dias.  

Betânia distava de Jerusalém cerca de quinze estádios.  

Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, 

para lhes apresentar condolências pela morte do irmão.  

Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, 

Marta saiu ao seu encontro, 

enquanto Maria ficou sentada em casa. 

Marta disse a Jesus: 

«Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. 

Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus,  

Deus To concederá». 

Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará».  

Marta respondeu: 

«Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia».  

Disse-lhe Jesus: 

«Eu sou a ressurreição e a vida.  

Quem acredita em Mim, 

ainda que tenha morrido, viverá; 

e todo aquele que vive e acredita em Mim  

não morrerá para sempre. 

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. 

F14LP 



Forma breve   Jo 11, 21-27 

 

«Eu sou a ressurreição e a vida» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São  

Naquele tempo, 

Marta disse a Jesus: 

«Senhor, se tivesses estado aqui,  

meu irmão não teria morrido.  

Mas sei que, mesmo agora,  

tudo o que pedires a Deus, 

Deus To concederá». 

Disse-lhe Jesus:  

«Teu irmão ressuscitará».  

Marta respondeu: 

«Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia».  

Disse-lhe Jesus: 

«Eu sou a ressurreição e a vida.  

Quem acredita em Mim, 

ainda que tenha morrido, viverá; 

e todo aquele que vive e acredita em Mim  

não morrerá para sempre. 

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.  

F14SP 



Jo 11, 32-45 

«Lázaro, vem para fora» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo, 

Maria, irmã de Lázaro, chegou ao lugar onde estava Jesus; 

E logo que O viu, caiu a seus pés e disse-Lhe: 

«Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido». 

Jesus, ao vê-la a chorar  

e vendo chorar também os judeus que vinham com ela,  

comoveu-Se profundamente e perturbou-Se. 

Depois perguntou: «Onde o pusestes?».  

Responderam-Lhe: «Vem ver, Senhor».  

E Jesus chorou. 

Diziam então os judeus:  «Vede como era seu amigo».  

Mas alguns deles observaram: 

«Então Ele, que abriu os olhos ao cego, 

não podia também ter feito que este homem não morresse?».  

Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo.  

Era uma gruta, com uma pedra posta à entrada. 

Disse Jesus: «Tirai a pedra».  

Respondeu Marta, irmã do morto: 

«Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias».  

Disse Jesus: 

«Eu não te disse que, se acreditasses, verias a glória de Deus?». 

Tiraram então a pedra. 

Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse: 

«Pai, dou-Te graças, por Me teres ouvido.  

Eu bem sei que sempre Me ouves, 

mas falei assim por causa da multidão que nos cerca,  

para que acreditem que Tu Me enviaste». 

Dito isto, bradou com voz forte:  «Lázaro, vem para fora!». 

O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras  

e o rosto envolvido num sudário. 

Disse-lhes Jesus:  «Desligai-o e deixai-o ir». 

Então muitos judeus, que tinham ido visitar Maria, 

ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele. 

Palavra da salvação. 

F15P 



Forma longa    Jo 12, 23-28 

 

«Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Chegou a hora em que  

o Filho do homem vai ser glorificado. 

Em verdade, em verdade vos digo: 

Se o grão de trigo, lançado à terra,  

não morrer, fica só; 

mas se morrer, dará muito fruto.  

Quem ama a sua vida, perdê-la-á; 

e quem despreza a sua vida neste mundo  

conservá-la-á para a vida eterna. 

Se alguém Me quiser servir, que Me siga, 

 onde Eu estiver,  

aí estará também o meu servo.  

E se alguém Me servir,  

meu Pai o honrará. 

Agora a minha alma está perturbada. 

E que hei de dizer?  

Pai, salva-Me desta hora?  

Mas por causa disto  

é que Eu cheguei a esta hora.  

Pai, glorifica o teu nome». 

Veio então do Céu uma voz que dizia: 

«Já O glorifiquei  

e tornarei a glorificá-l’O». 

Palavra da salvação.    

F16LP 



Forma breve   Jo 12, 23-26 

 

«Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Chegou a hora em que  

o Filho do homem vai ser glorificado   

Em verdade, em verdade vos digo: 

e o grão de trigo,  

lançado à terra, não morrer, fica só; 

mas se morrer, dará muito fruto.  

Quem ama a sua vida,  

perdê-la-á; 

e quem despreza a sua vida neste mundo  

conservá-la-á para a vida eterna. 

Se alguém M 

e quiser servir,  

que Me siga, 

e onde Eu estiver,  

aí estará também o meu servo.  

E se alguém Me servir,  

meu Pai o honrará. 

Palavra da salvação.  

F16SP 



Evangelho    Jo 14, 1-6 

 

«Em casa de meu Pai há muitas moradas» 

 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo,  

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Não se perturbe o vosso coração. 

Se acreditais em Deus,  

acreditai também em Mim.  

Em casa de meu Pai há muitas moradas; 

se assim não fosse, 

Eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar?  

Quando Eu for preparar-vos um lugar, 

virei novamente para vos levar comigo, 

para que, onde Eu estou,  

estejais vós também.  

Para onde Eu vou,  

conheceis o caminho». 

Disse-Lhe Tomé: 

«Senhor, não sabemos para onde vais:  

como podemos conhecer o caminho?».  

Respondeu-lhe Jesus: 

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  

Ninguém vai ao Pai senão por Mim». 

Palavra da salvação. 

F17P 



Jo 17, 24-26 

«Quero que onde Eu estou também eles estejam comigo» 

 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Naquele tempo, 

Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: 

«Pai santo, 

quero que onde Eu estou, 

também estejam comigo os que Me deste, 

para que vejam a minha glória,  

a glória que Me deste,  

por Me teres amado  

antes da criação do mundo. 

Pai justo,  

o mundo não Te conheceu,  

mas Eu conheci-Te; 

e estes reconheceram que Tu Me enviaste. 

Dei-lhes a conhecer o teu nome  

e dá-lo-ei a conhecer, 

para o amor com que Me amaste  

esteja neles e Eu esteja neles». 

Palavra da salvação. 

F18P 



 
Jo 19, 17-18.25-30 

«Inclinando a cabeça, expirou» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, 

Jesus, levando a sua cruz, 

saiu para o lugar chamado Calvário,  

que em hebraico se diz Gólgota. 

Ali O crucificaram, e com Ele mais dois: 

um de cada lado e Jesus no meio.  

Estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe,  

a irmã de sua Mãe, 

Maria, mulher de Cléofas,  

e Maria Madalena.  

Ao ver sua Mãe e o discípulo predileto, 

Jesus disse a sua Mãe:  

«Mulher, eis o teu filho». 

Depois disse ao discípulo:  

«Eis a tua Mãe».  

E a partir daquela hora, 

o discípulo recebeu-a em sua casa. 

Depois, sabendo que tudo estava consumado  

e para que se cumprisse a Escritura, 

Jesus disse: «Tenho sede».  

Estava ali um vaso cheio vinagre. 

Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre  

e levaram-Lha à boca. 

Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: 

«Tudo está consumado». 

E, inclinando a cabeça, expirou.  

Palavra da salvação. 

F19P 


