
Forma longa  At 10, 34-43 

«Foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos» 

Leitura dos Atos dos Apóstolos  

Naqueles dias, 

Pedro tomou a palavra e disse: 

«Na verdade, 

eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,  

mas, em qualquer nação, 

aquele que O teme e pratica a justiça  

é-Lhe agradável. 

Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, 

anunciando a paz por Jesus Cristo,  

que é o Senhor de todos. 

Vós sabeis o que sucedeu em toda a Judeia,  

a começar pela Galileia, 

 depois do batismo que João pregou: 

Deus ungiu com a força do Espírito Santo  

a Jesus de Nazaré,  

que passou fazendo o bem 

e curando todos os que eram oprimidos pelo Demónio, porque 

Deus estava com Ele. 

Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez  

no país dos judeus e em Jerusalém; 

e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz. 

Deus ressuscitou-O ao terceiro dia 

e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,  

mas às testemunhas de antemão designadas por Deus,  

a nós que comemos e bebemos com Ele, 

depois de ter ressuscitado dos mortos. 

Jesus mandou-nos pregar ao povo 

e testemunhar que Ele foi constituído por Deus  

juiz dos vivos e dos mortos. 

É d’Ele que todos os Profetas dão  

o seguinte testemunho: quem acredita n’Ele 

recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».  

Palavra do Senhor. 

B8LP 



 

 

Forma breve At 10, 34-36 

«Foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos» 

 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos  

Naqueles dias, 

Pedro tomou a palavra e disse: 

«Na verdade, 

eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,  

mas, em qualquer nação, 

aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. 

Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, 

anunciando a paz por Jesus Cristo,  

que é o Senhor de todos. 

Jesus mandou-nos pregar ao povo 

e testemunhar que Ele foi constituído por Deus  

juiz dos vivos e dos mortos. 

É d’Ele que todos os Profetas  

dão o seguinte testemunho:  

quem acredita n’Ele 

recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».  

 

Palavra do Senhor 
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 Ap 14, 13 

«Felizes os que morrem no Senhor» 

 

Leitura do Livro do Apocalipse 

Eu, João,  

ouvi uma voz vinda do Céu,  

que me dizia: 

«Felizes os que morreram no Senhor.  

Sim – diz o Espírito de Deus – 

desde agora,  

descansem dos seus trabalhos,  

porque as suas obras os acompanham». 

Palavra do Senhor. 
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. Ap 20, 11 – 21, l 

«Os mortos foram julgados segundo as suas obras» 

Leitura do Livro do Apocalipse 

Eu, João,  

vi um grande trono branco  

e Aquele que estava nele sentado. 

Da sua presença fugiram a terra e o céu,  

sem deixarem vestígios. 

Vi também os mortos, grandes e pequenos,  

de pé diante do trono. 

E abriram-se os livros. 

Abriu-se também um livro, que era o livro da vida.  

Os mortos foram julgados segundo as suas obras,  

conforme o que estava escrito nos livros. 

O mar restituiu os mortos que nele estavam, 

a morte e a sua morada devolveram os mortos que tinham;  

e cada um foi julgado segundo as suas obras. 

A morte e a sua morada foram lançadas no lago de fogo.  

Esta é a segunda morte: o lago de fogo. 

E quem não estava escrito no livro da vida  

foi lançado no lago de fogo. 

Vi então um novo céu e uma nova terra, 

porque o primeiro céu e a primeira terra  

tinham desaparecido e o mar já não existia. 

E vi a cidade santa, a nova Jerusalém,  

que descia do Céu,  

da presença de Deus, 

bela como noiva adornada para o seu esposo.  

Palavra do Senhor.  
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 Ap 21, 1-5a.6b-7 

«Nunca mais haverá morte» 

Leitura do Livro do Apocalipse 

Eu, João,  

vi um novo céu e uma nova terra, 

porque o primeiro céu e a primeira terra  

tinham desaparecido e o mar já não existia. 

Vi depois a cidade santa, a nova Jerusalém,  

que descia do Céu,  

da presença de Deus,  

bela como noiva adornada para o seu esposo.  

Do trono ouvi uma voz forte que dizia: 

«Eis a morada de Deus com os homens. 

Deus habitará com os homens: 

eles serão o seu povo, e o próprio Deus,  

no meio deles, será o seu Deus.  

Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos; 

nunca mais haverá morte nem luto,  

nem gemidos nem dor,  

porque desapareceu o mundo antigo». 

Disse então Aquele que estava sentado no trono: 

«Vou renovar todas as coisas. 

Eu sou o Alfa e o Ómega, o Princípio e o Fim.  

Àquele que tem sede darei a beber gratuitamente  

da fonte da água viva. 

O vencedor receberá esta herança: 

Eu serei seu Deus, e ele será meu filho». 

Palavra do Senhor. 

B11P 


