
 

 
  2Mac 12, 43-46 

«Uma ação nobre e digna, inspirada na esperança da 
ressurreição» 

 

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus  

Naqueles dias, 

Judas 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. 

Porque, se ele não esperasse 

que os que tinham morrido haviam de ressuscitar, 

teria sido em vão e supérfluo orar pelos mortos. 

Além disso, pensava na magnífica recompensa 

que está reservada àqueles que morrem piedosamente.  

Era um santo e piedoso pensamento. 

Por isso mandou oferecer 

um sacrifício de expiação pelos mortos,  

para que fossem libertos do seu pecado. 

Palavra do Senhor. 
 

  

B1P 



 

 

  Jb 19, 1. 23-27a 

«Eu sei que o meu Redentor está vivo» 

 

 

Leitura do Livro de Job 

Job tomou a palavra e disse: 

«Quem dera que as minhas palavras  

fossem escritas num livro,  

ou gravadas em bronze com estilete de ferro, 

ou esculpidas em pedra para sempre!  

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».  

 

Palavra do Senhor 

 
  

B2P 



 

 

Forma longa   Sb 3, 1-9 

«Aceitou-os como sacrifício de holocausto» 

 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 

As almas dos justos estão na mão de Deus,  

e nenhum tormento os atingirá. 

Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido; 

a sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça,  

e a sua partida do meio de nós um aniquilamento. 

Mas eles estão em paz. 

Aos olhos dos homens eles sofreram um castigo,  

mas a sua esperança estava cheia de imortalidade.  

Depois de leve pena, terão grandes benefícios,  

porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de Si. 

Experimentou-os como ouro no crisol 

e aceitou-os como sacrifício de holocausto. 

No tempo da sua recompensa hão de resplandecer,  

correndo como centelhas através da palha. 

Hão de governar as nações e dominar os povos,  

e o Senhor reinará sobre eles eternamente. 

Os que n’Ele confiam compreenderão a verdade 

e os que Lhe são fiéis permanecerão com Ele no amor, 

pois a graça e a misericórdia são para os seus santos 

e a sua vinda será benéfica para os seus eleitos. 

Palavra do Senhor.  

B3LP 



 

 

Forma breve  Sb 3, 1-6.9 

«Aceitou-os como sacrifício de holocausto» 

 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 

As almas dos justos estão na mão de Deus,  

e nenhum tormento os atingirá. 

Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido; 

a sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça,  

e a sua partida do meio de nós um aniquilamento. 

Mas eles estão em paz. 

Aos olhos dos homens eles sofreram um castigo,  

mas a sua esperança estava cheia de imortalidade.  

Depois de leve pena, terão grandes benefícios,  

porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de Si. 

Experimentou-os como ouro no crisol 

e aceitou-os como sacrifício de holocausto. 

Os que n’Ele confiam compreenderão a verdade 

e os que Lhe são fiéis permanecerão com Ele no amor, 

pois a graça e a misericórdia são para os seus santos 

e a sua vinda será benéfica para os seus eleitos. 

Palavra do Senhor. 
  

B3SP 



 

 

Sb 4, 7-15 

«A verdadeira longevidade é a vida sem mancha» 

 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 

O justo, ainda que morra prematuramente, terá repouso.  

A velhice respeitável não consiste numa vida longa,  

nem se mede pelo número dos anos.  

Para o homem,  

o valor dos cabelos brancos está na prudência,  

e a verdadeira longevidade é a vida sem mancha. 

O justo agradou a Deus e foi por Ele amado;  

e, porque vivia no meio dos pecadores,  

Deus levou-o deste mundo. 

Arrebatou-o, para que a malícia não lhe mudasse  

os sentimentos e a astúcia não lhe seduzisse a alma. 

Porque a fascinação do mal obscurece o bem, 

e a vertigem das paixões corrompe um espírito inocente.  

Chegado à perfeição em pouco tempo, 

o justo completou uma longa carreira.  

A sua alma era agradável ao Senhor; 

por isso Ele Se apressou a tirá-lo do meio da iniquidade.  

Os povos viram, mas não compreenderam, 

nem refletiram neste facto: 

a graça e a misericórdia de Deus são para os seus eleitos,  

a proteção de Deus é para os seus santos. 

Palavra do Senhor.  

B4P 



 

 

Is 25, 6a.7-9 

«O Senhor destruirá a morte para sempre» 

 

 

Leitura do Livro de Isaías  

Sobre este monte, 

o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos,  

um banquete de manjares suculentos. 

Sobre este monte, 

há de tirar o véu que cobria todos os povos, 

o pano que envolvia todas as nações;  

Ele destruirá 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. 

Dir-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 exultemos, porque nos salvou».  

Palavra do Senhor. 
  

B5P 



 

 

Lm 3, 17 -26 

«É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor» 

 

 

Leitura do Livro das Lamentações 

A minha alma não conhece a paz,  

não sei o que seja a felicidade. 

Eu disse: «Desapareceu a minha força 

e a esperança que me vinha do Senhor». 

A recordação da minha miséria  

e da minha vida errante é absinto e veneno. 

A pensar nisto constantemente, 

a minha alma desfalece dentro de mim.  

Eis o que vou recordar em meu coração  

para reavivar a esperança: 

A misericórdia do Senhor não tem fim, 

não tem limites a sua compaixão, mas renova-se todas as 

manhãs; é grande a sua fidelidade. 

«O Senhor é a minha herança»  

– diz a minha alma; por isso, eu espero n’Ele. 

O Senhor é bom para quem n’Ele confia, 

para a alma que O procura. 

É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor.  

Palavra do Senhor. 
  

B6P 



 

 Dn 12, 1-3 

«Os que dormem no pó da terra acordarão» 

 

 

Leitura da Profecia de Daniel 

Naquele tempo,  

surgirá Miguel,  

o grande chefe dos Anjos, 

que protege os filhos do teu povo. 

Será um tempo de angústia, 

como não terá havido até então,  

desde que existem nações.  

Mas, nesse tempo,  

virá a salvação para o teu povo, 

para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus.  

Muitos dos que dormem  

no pó da terra acordarão,   

uns para a vida eterna, 

outros para a vergonha e o horror eterno. 

Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, 

e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça 

brilharão como estrelas por toda a eternidade. 

Palavra do Senhor 

B7P 


