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Matrimónio & baptismo  

Leituras do Antigo Testamento 

PARA O MATRIMÓNIO 

GEN 1, 26 -28.31A

Leitura do  

livro de GÉNESIS 

Disse Deus:  
«Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.  

Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,  
sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens  

e sobre todos os répteis que rastejam pela terra».  

Deus criou o ser humano à sua imagem,  

criou-o à imagem de Deus.  
Ele o criou homem e mulher.  

Deus abençoou-os, dizendo:  

«Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra.  
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu  

e sobre todos os animais que se movem na terra».  

Deus viu tudo o que tinha feito:  
era tudo muito bom.  

Palavra do Senhor. 

  

GEN 2, 18 -24 

Leitura do  

livro de GÉNESIS 

Disse o Senhor Deus:  
«Não é bom que o homem esteja só:  
vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele».  
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Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra  
todos os animais do campo e todas as aves do céu,  

conduziu-os até junto do homem,  

para ver como ele os chamaria,  

a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos  
pelo nome que o homem lhes desse.  

O homem chamou pelos seus nomes  

todos os animais domésticos, todas as aves do céu  
e todos os animais do campo.  

Mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele.  

Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo  
e, enquanto ele dormia,  

tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu lugar.  

Da costela do homem o Senhor Deus formou a mulher  

e apresentou-a ao homem.  
Ao vê-la, o homem exclamou:  

«Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne.  

Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem».  
Por isso, o homem deixará pai e mãe, para se unir à sua esposa,  

e os dois serão uma só carne.  

Palavra do Senhor.  

 

GEN 24, 48 -51. 58-67 

Leitura do  

livro de GÉNESIS 

Naqueles dias, o servo de Abraão disse a Labão:  

«Eu prostrei-me em adoração  
e louvei o Senhor, Deus do meu amo Abraão,  

que me conduziu pelo recto caminho,  

a fim de escolher a sobrinha do meu amo para esposa de seu filho.  
Agora, dizei-me  

se quereis usar de benevolência e fidelidade  

para com meu amo.  

Se não, dizei-mo também  
e dirigir-me-ei para a direita ou para a esquerda».  

Labão e Betuel responderam:  

«É do Senhor que tudo isto vem.  
Nós nada podemos dizer-te.  

Aqui está Rebeca.  
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Toma-a contigo e parte,  
para que ela seja esposa do filho do teu amo,  

segundo a palavra do Senhor».  

Chamaram Rebeca e perguntaram-lhe:  

«Queres ir com este homem?».  
«Sim», respondeu ela.  

Despediram-se então de Rebeca, com sua ama,  

o servo de Abraão e seus homens,  
e abençoaram-nos, dizendo:  

«És nossa irmã: possas tu vir a ser mãe de um grande povo  

e a tua descendência triunfe dos seus inimigos».  
Rebeca e as servas levantaram-se  

e, montadas em camelos, seguiram o homem;  

e o servo que conduzia Rebeca pôs-se a caminho.  

Isaac tinha voltado do poço de Laai-Roí  
e habitava na região do Negueb.  

Uma vez em que ele saíra a passear pelo campo à tardinha,  

ergueu os olhos e viu uns camelos que acabavam de chegar.  
Rebeca, sua prima, ergueu também os olhos e viu Isaac.  

Ela desceu do camelo e perguntou ao servo:  

«Quem é aquele homem  
que vem a correr pelo campo ao nosso encontro?».  

O servo respondeu:  

«É o meu senhor».  

Rebeca tomou o véu e cobriu-se.  
O servo contou a Isaac tudo o que tinha feito.  

Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe.  

Depois casou com ela e amou-a,  
consolando-se assim da morte de sua mãe.  

Palavra do Senhor. 

 

Tob 7, 6-14  

Leitura do  

Livro de Tobias  
 
Naqueles dias,  

Raguel levantou-se e beijou Tobias,  
chorando de comoção.  
Depois abençoou-o, dizendo:  

«Bendito sejas tu, filho de tão bom e digno pai!  
Oh triste infelicidade ter ficado cego  
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um homem tão justo e tão caridoso!».  
Lançou-se ao pescoço de Tobias, seu parente,  

e continuou a chorar.  
Também Edna, sua esposa, chorava,  

bem como Sara, sua filha.  
A seguir, mataram um carneiro do rebanho  
e ofereceram-lhes cordial hospedagem.  

Depois de se terem lavado e sentado à mesa,  

Tobias disse a Rafael:  
«Irmão Azarias, pede a Raguel que me dê por esposa minha prima Sara».  
Raguel ouviu estas palavras e disse ao jovem:  

«Come e bebe e passa a noite tranquilo,  
porque ninguém tem mais direito  

de receber como esposa minha filha Sara,  
do que tu, meu irmão,  

nem eu tenho o direito de a entregar a outro senão a ti,  

porque és o meu parente mais próximo.  
Devo, contudo, dizer-te a verdade, filho:  
Já a dei a sete maridos da nossa linhagem  

e todos morreram na noite em que se aproximaram dela.  

Mas agora, filho, come e bebe».  

Tobias, porém, respondeu:  
«Não comerei nem beberei,  

antes que resolvas a minha situação».  
Disse Raguel:  

«Toma-a desde este momento,  

segundo a sentença do livro de Moisés;  

pelo próprio Céu foi decidido que ela te seja entregue.  
Leva a tua prima para casa;  

doravante serás seu irmão e ela tua irmã.  
A partir de hoje, ela te pertence para sempre.  

E o Senhor do Céu, meu filho, vos faça felizes esta noite  
e vos conceda misericórdia e paz».  
Raguel chamou Sara, sua filha, e ela aproximou-se.  

Tomando-a pela mão, entregou-a  
Palavra do Senhor. 

 

TOB 8, 4B-7 

Leitura do  

livro de TOBIAS 

Na noite do casamento,  
Tobias levantou-se do leito e disse a Sara:  
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«Levanta-te, minha irmã; vamos rezar,  
pedindo ao Senhor que nos conceda a sua misericórdia e nos salve».  

Ela levantou-se e começaram a rezar,  
pedindo ao Senhor que os salvasse.  

Disse Tobias:  
«Bendito sois, Deus dos nossos pais.  
Bendito é o vosso nome por todos os séculos dos séculos.  

Louvem-Vos os céus e todas as criaturas,  

por todos os séculos dos séculos.  
Vós criastes Adão e lhe destes Eva por esposa, como auxílio e amparo;  
e de ambos nasceu o género humano.  

Vós dissestes: ‘Não é bom que o homem esteja só;  
façamos-lhe uma auxiliar semelhante a ele’.  

Senhor, bem sabeis que não é por paixão,  
mas com intenção pura,  

que tomo esta minha prima como esposa.  

Tende piedade de mim e dela  
e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice».  
Palavra do Senhor.  

Rt 1, 16-17 

Leitura do  

livro de RUTE 

Naquele tempo disse Rute: 

«Não insistas para que te deixe, 
pois onde tu fores, eu irei contigo 

e onde pernoitares, aí ficarei; 

o teu povo será o meu povo 

e o teu Deus será o meu Deus. 
Onde morreres, 

também eu quero morrer 

e ali serei sepultada. 
Que o Senhor me trate com rigor 

e ainda o acrescente, 

se até mesmo a morte 
me separar de ti.» 

Palavra do Senhor 
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Ecl 4, 9-12 

Leitura do  

livro DO ECLESIASTES 

É melhor dois do que um só: 

tirarão melhor proveito do seu esforço. 

Se caírem, um ergue o seu companheiro. 
Mas ai do solitário que cai: 

não tem outro para o levantar! 

E se dormirem dois juntos, dormem quentes; 

mas se alguém está só, como se há-de aquecer? 
Se um só é oprimido, dois já conseguem resistir a isso; 

o cordel dobrado em três não se parte facilmente. 

Palavra da Senhor 

PROV 31, 10-13. 19-20. 30-31 

Leitura do  

livro DOS PROVÉRBIOS 

Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa?  
O seu valor é maior que o das pérolas.  

Nela confia o coração do marido  

e jamais lhe falta coisa alguma.  
Ela dá-lhe bem-estar e não desventura, em todos dias da sua vida.  

Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente.  

Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso.  

Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente.  
A graça é enganadora e vã a beleza;  

a mulher que teme o Senhor é que será louvada.  

Dai-lhe o fruto das suas mãos  
e suas obras a louvem às portas da cidade.  

Palavra do Senhor.  
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CANT 2, 8-10. 14. 16A; 8, 6-7A 

Leitura do  

CÂNTICO DOS CÂNTICOS 

Eis a voz do meu amado!  

Ele aí vem, transpondo os montes, saltando sobre as colinas.  

O meu amado é semelhante a uma gazela ou ao filhinho da corça.  
Ei-lo detrás do nosso muro, a olhar pela janela,  

a espreitar através das grades.  

O meu amado ergue a voz e diz-me:  
«Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem.  

Minha pomba, escondida nas fendas dos rochedos,  

ao abrigo das encostas escarpadas,  
mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz.  

A tua voz é suave e o teu rosto é encantador».  

O meu amado é para mim e eu sou para ele.  

Ele disse-me:  
«Grava-me como um selo no teu coração,  

como um selo no teu braço,  

porque o amor é forte como a morte  
e a paixão é violenta como o abismo.  

Os seus ardores são setas de fogo, são chamas do Senhor.  

As águas torrenciais não podem apagar o amor,  
nem os rios o podem submergir».  

Palavra do Senhor. 

  

SIR 26, 1-4. 16-21 (GR. 1-4. 13-16) 

Leitura do  

LIVRO DE BEn-SIRá 

Leitura do Livro de Ben-Sirá  

Feliz o homem que tem uma mulher virtuosa,  

porque será dobrado o número dos seus dias.  

A mulher forte é a alegria do seu marido:  
ele passará em paz os anos da sua vida.  

A mulher virtuosa é uma sorte excelente:  

é o prémio dos que temem o Senhor.  
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Rico ou pobre, o seu coração será feliz  
e o seu rosto mostrar-se-á sempre alegre.  

A graça da esposa diligente alegra o seu marido  

e fortalece-o a sua sabedoria.  

É um dom do Senhor a mulher sensata e silenciosa:  
nada se compara à mulher bem educada.  

A mulher santa e honesta é uma graça inestimável  

e não tem preço uma alma casta.  
Como o sol que brilha no alto dos céus,  

assim é a beleza da mulher virtuosa,  

como ornamento da sua casa.  
Palavra do Senhor.  

 

JER 31, 31-32A. 33-34 

Leitura do  

LIVRO DE JEREMIAS 

Dias virão, diz o Senhor,  

em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá  

uma aliança nova.  

Não será como a aliança que firmei com os seus pais,  
no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egipto.  

Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel, naqueles dias,  

diz o Senhor: Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma  
e gravá-la-ei no seu coração.  

Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.  

Já não terão de se instruir uns aos outros,  
nem de dizer cada um a seu irmão:  

«Aprende a conhecer o Senhor».  

Todos eles Me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno,  

diz o Senhor.  
Palavra do Senhor. 
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Gen 15, 1-6.18a  

Leitura do  

Livro do Génesis  
Naqueles dias, foi dirigida a Abrão  
a palavra do Senhor numa visão:  

«Não temas, Abrão:  

Eu sou o teu escudo;  

será grande a tua recompensa».  
Abrão respondeu: «Senhor, meu Deus, que me dareis?  

Vou partir desta vida sem descendência  

e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco».  
E continuou: «Vós não me destes descendência  

e um servo nascido na minha casa é que será o meu herdeiro».  

Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos:  
«Não é ele que será o teu herdeiro;  

o teu herdeiro vai ser alguém nascido do teu sangue».  

Deus levou Abrão para fora de casa e disse-lhe:  

«Levanta os olhos para o céu  
e conta as estrelas, se as puderes contar».  

E acrescentou: «Assim será a tua descendência».  

Abrão acreditou no Senhor,  

o que lhe foi atribuído em conta de justiça.  

Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abrão uma aliança, dizendo:  

«Darei esta terra aos teus descendentes,  
desde o rio do Egipto até ao grande rio Eufrates».  

Palavra do Senhor.

Gen 17, 1-8  

Leitura do  

Livro do Génesis  
Quando Abrão tinha noventa e nove anos de idade,  

o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe:  

«Eu sou o Deus Todo-poderoso.  
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Anda na minha presença e sê perfeito.  
Estabelecerei contigo a minha aliança  

e dar-te-ei uma descendência inumerável».  

Abrão caiu de rosto por terra  

e Deus falou-lhe assim:  
«Esta é a minha aliança contigo:  

Serás pai de um grande número de nações.  

Já não te chamarás Abrão,  
mas Abraão será o teu nome,  

porque farei de ti o pai de um grande número de nações.  

Farei que tenhas incontável descendência  
que dês origem a povos e de ti sairão reis.  

Estabelecerei a minha aliança contigo  

e com a tua descendência, de geração em geração.  

Será uma aliança perpétua,  
para que Eu seja o teu Deus  

e o Deus dos teus futuros descendentes.  

A ti e à tua futura descendência  
darei a terra em que tens habitado como estrangeiro,  

toda a terra de Canaã, em posse perpétua.  

Eu serei o vosso Deus».  
Palavra do Senhor. 

Gen 35, 1-4.6-7a  

Leitura do  

Livro do Génesis  
Naqueles dias, Deus disse a Jacob:  

«Levanta-te, sobe a Betel e permanece lá.  
Ergue lá um altar ao Deus  

que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú».  

Jacob disse à sua família e a todos os que estavam com ele:  
«Fazei desaparecer os deuses estranhos  

que estão no meio de vós;  

purificai-vos e mudai as vossas vestes;  

depois partiremos e subiremos a Betel.  
Erguerei lá um altar a Deus  

que me atendeu na minha angústia  

e esteve comigo na viagem que fiz».  
Eles entregaram a Jacob  

todos os deuses estranhos que possuíam  
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e as jóias que traziam nas orelhas  
e Jacob enterrou-os debaixo do carvalho que está perto de Siquém.  

Quando Jacob chegou a Luza, que é Betel, na terra de Canaã,  

construiu ali um altar  

e deu ao lugar o nome de «El-Betel»  
isto é, «Casa de Deus».  

Palavra do Senhor. 

Deut 30, 15-20 

Leitura do  

Livro do Deuteronómio  
Moisés falou ao povo, dizendo:  

«Ponho hoje diante de ti a vida e a felicidade,  

a morte e a infelicidade.  

Se cumprires os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te proponho  
– amando o Senhor, teu Deus,  

seguindo os seus caminhos  

e observando a sua lei, os seus mandamentos e preceitos –  
viverás e multiplicar-te-ás  

e o Senhor, teu Deus, te abençoará  

na terra de que vais tomar posse.  
Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir,  

se te deixares seduzir para adorar e servir outros deuses,  

declaro-te hoje que hás-de perecer  

e não prolongarás os teus dias  
na terra em que vais entrar para dela tomar posse  

depois de passares o Jordão.  

Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós:  
proponho-vos a vida e a morte,  

a bênção e a maldição.  

Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência,  
amando o Senhor, teu Deus, escutando a sua voz e aderindo a Ele.  

Disto depende a tua vida e a longa permanência na terra  

que o Senhor jurou dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacob».  

Palavra do Senhor. 
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Ex 17, 3-7 

Leitura do  

Livro do Êxodo  
Naqueles dias,  

o povo israelita, atormentado pela sede,  

começou a altercar com Moisés, dizendo:  
«Porque nos tiraste do Egipto?  

Para nos deixares morrer à sede,  

a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?»  

Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo:  

«Que hei-de fazer a este povo?  

Pouco falta para me apedrejarem».  
O Senhor respondeu a Moisés:  

«Passa para a frente do povo  

e leva contigo alguns anciãos de Israel. 

Toma na mão a vara com que fustigaste o Rio  
e põe-te a caminho.  

Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb.  

Baterás no rochedo e dele sairá água;  
então o povo poderá beber».  

Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel.  

E chamou àquele lugar Massa e Meriba,  

por causa da altercação dos filhos de Israel  

e por terem tentado o Senhor, ao dizerem:  

«O Senhor está ou não no meio de nós?»  

Palavra do Senhor.  

Jos 24, 1-2a.15-17.18b-25a  

Leitura do  

Livro de Josué  
Naqueles dias,  

Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém.  
Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados,  

que se apresentaram diante de Deus.  

Josué disse então a todo o povo:  
«Se não vos agrada servir o Senhor,  

escolhei hoje a quem quereis servir:  

se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio,  
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se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais.  
Eu e a minha família serviremos o Senhor».  

Mas o povo respondeu:  

«Longe de nós abandonar o Senhor  

para servir outros deuses;  
porque o Senhor é o nosso Deus,  

que nos fez sair, a nós e a nossos pais,  

da terra do Egipto, da casa da escravidão.  
Foi Ele que, diante dos nossos olhos,  

realizou tão grandes prodígios  

e nos protegeu durante o caminho que percorremos  
entre os povos por onde passámos.  

Também nós queremos servir o Senhor,  

porque Ele é o nosso Deus».  

Então Josué disse ao povo:  
«Vós não podereis servir o Senhor,  

porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso,  

que não suportará as vossas transgressões e os vossos pecados.  
Se abandonardes o Senhor para servir deuses estranhos,  

Ele voltar-Se-á contra vós  

e, depois de ter sido o vosso benfeitor,  
vos fará mal e vos exterminará».  

O povo respondeu a Josué:  

«Não. Nós queremos servir o Senhor».  

E Josué disse ao povo:  
«Sois testemunhas contra vós mesmos  

de que escolhestes servir o Senhor».  

Eles responderam: «Somos testemunhas».  
Josué acrescentou:  

«Então afastai do meio de vós os deuses estranhos  

e voltai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel».  
O povo respondeu a Josué:  

«Serviremos o Senhor, nosso Deus,  

e obedeceremos à sua voz».  

E naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo.  
Palavra do Senhor. 

2 Reis 5, 9-15a  

Leitura do Segundo  

Livro dos Reis  
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Naqueles dias, Naamã, general dos exércitos do rei da Síria,  
veio com os seus cavalos e o seu carro  

e parou à porta de Eliseu.  

Eliseu mandou-lhe dizer por um mensageiro:  

«Vai banhar-te sete vezes no Jordão  
e o teu corpo ficará limpo».  

Naamã irritou-se e decidiu ir-se embora, dizendo:  

«Eu pensava que ele mesmo viria ao meu encontro,  
invocaria o nome do Senhor, seu Deus,  

colocaria a mão sobre a parte doente  

e me livraria da lepra.  
Não valem os rios de Damasco, o Abana e o Farfar,  

mais do que todas as águas de Israel?  

Não poderia eu banhar-me neles para ficar limpo?».  

Deu meia volta e partiu indignado.  
Mas os servos aproximaram-se dele e disseram:  

«Meu pai, se o profeta te tivesse mandado uma coisa difícil,  

não a terias feito?  
Quanto mais, se ele te diz apenas:  

‘Vai banhar-te e ficarás limpo’?».  

Naamã desceu e mergulhou sete vezes no Jordão,  
como lhe ordenara o homem de Deus.  

A sua carne tornou-se como a de uma criança  

e ficou limpo.  

Voltou de novo, com todo o seu séquito,  
à casa do homem de Deus, entrou  

e apresentou-se, dizendo:  

«Agora sei que não há Deus em toda a terra,  
senão em Israel».  

Palavra do Senhor. 

Is 44, 1-3  

Leitura do  

Livro de Isaías  
Escuta, Jacob, meu servo, Israel, meu escolhido:  

Eis o que diz o Senhor que te criou,  

que te formou desde o seio materno e te socorre:  
«Não temas, Jacob, meu servo, Israel, meu escolhido.  

Eu derramarei água sobre a terra sequiosa  

e rios sobre o solo ressequido;  
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derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade  
e a minha bênção sobre a tua descendência».  

Palavra do Senhor. 

Jer 31, 31-34  

Leitura do  

Livro de Jeremias  
Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei  

com a casa de Israel e com a casa de Judá  

uma aliança nova.  

Não será como a aliança que firmei com os seus pais,  
no dia em que os tomei pela mão  

para os tirar da terra do Egipto,  

aliança que eles violaram,  
embora Eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor.  

Esta é a aliança que estabelecerei  

com a casa de Israel, naqueles dias, diz o Senhor:  
Hei-de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma  

e gravá-la-ei no seu coração.  

Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.  

Já não terão de se instruir uns aos outros,  
nem de dizer cada um a seu irmão:  

«Aprendei a conhecer o Senhor».  

Todos eles Me conhecerão,  
desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor.  

Porque vou perdoar os seus pecados  

e não mais recordarei as suas faltas.  
Palavra do Senhor. 

Ez 36, 24-28  

Leitura da  

Profecia de Ezequiel  
A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos:  

«Filho do homem, diz à casa de Israel:  
Assim fala o Senhor Deus:  

Eu vos retirarei de entre as nações  
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e vos reunirei de todos os países  
para vos restabelecer na vossa terra.  

Derramarei sobre vós água pura  

e ficareis limpos de todas as imundícies;  

e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.  
Dar-vos-ei um coração novo  

e infundirei em vós um espírito novo.  

Arrancarei do vosso peito o coração de pedra  
e dar-vos-ei um coração de carne.  

Infundirei em vós o meu espírito  

e farei que vivais segundo os meus preceitos,  
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.  

Habitareis na terra que dei a vossos pais;  

sereis o meu povo  

e Eu serei o vosso Deus».  
Palavra do Senhor.  

 

 
 

Ez 47, 1-9.12  

Leitura da  

Profecia de Ezequiel  
Naqueles dias,  
o Anjo reconduziu-me à entrada do templo.  

Debaixo do limiar da porta saía água, em direcção ao Oriente,  

pois a fachada do templo estava voltada para o Oriente.  
As águas corriam da parte inferior,  

do lado direito do templo, ao sul do altar.  

O Anjo fez-me sair pela porta setentrional  

e contornar o templo por fora,  
até à porta exterior, que está voltada para o Oriente.  

As águas corriam do lado direito.  

Depois, saiu na direcção do Oriente com uma corda na mão:  
mediu mil côvados e mandou-me atravessar:  

a água chegava-me aos tornozelos.  

Mediu outros mil côvados e mandou-me atravessar:  
a água chegava-me aos joelhos.  

Mediu ainda mil côvados e mandou-me atravessar:  

a água chegava-me à cintura.  

Por fim, mediu mais mil côvados:  
era uma torrente que eu não podia atravessar.  

As águas tinham aumentado até se perder o pé,  
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formando um rio impossível de transpor.  
Disse-me então o Anjo:  

«Viste, filho do homem?»  

E fez-me voltar para a margem da torrente.  

Quando cheguei, vi nas margens da torrente  
uma grande quantidade de árvores, de um e outro lado.  

O Anjo disse-me: «Esta água corre para a região oriental,  

desce até Arabá e entra no mar,  
para que as suas águas se tornem salubres.  

Em toda a parte aonde chegar esta torrente,  

todo o ser vivo que nela se move terá novo alento,  
e o peixe será muito abundante.  

Porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas  

e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente.  

À beira da torrente, nas duas margens,  
crescerá toda a espécie de árvores de fruto:  

a sua folhagem não murchará,  

nem acabarão os seus frutos.  
Todos os meses darão frutos novos,  

porque as águas vêm do santuário.  

Os frutos servirão de alimento  
e as folhas de remédio.»  

Palavra do Senhor. 

 

NO TEMPO PASCAL 

Act 2, 14a.36-40a.41-42  

Leitura dos  

Actos dos Apóstolos  
No dia de Pentecostes,  
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,  

ergueu a voz e falou ao povo:  

«Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel  

que Deus fez Senhor e Messias  

esse Jesus que vós crucificastes».  

Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado  

e perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos:  
«Que havemos de fazer, irmãos?».  

Pedro respondeu-lhes:  

«Convertei-vos e receba cada um de vós  
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o Baptismo em nome de Jesus Cristo,  
para vos serem perdoados os pecados.  

Recebereis então o dom do Espírito Santo,  

porque a promessa desse dom é para vós,  

para os vossos filhos e para quantos, de longe,  
ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus».  

E com muitas outras palavras os persuadia e exortava.  

Os que aceitaram as palavras de Pedro  
receberam o Baptismo  

e naquele dia juntaram-se aos discípulos  

cerca de três mil pessoas.  
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos,  

à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações.  

Palavra do Senhor. 

 
 

Act 8, 26-38  

Leitura dos  

Actos dos Apóstolos  
Naqueles dias, o Anjo do Senhor disse a Filipe:  
«Levanta-te e dirige-te para o sul,  

pelo caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza».  

Filipe partiu e dirigiu-se para lá.  
Quando ia a caminho,  

encontrou-se com um eunuco etíope,  

que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia,  
e administrador geral do seu tesouro.  

Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus  

e regressava ao seu país, sentado no seu carro,  

a ler o livro do profeta Isaías.  
O Espírito de Deus disse a Filipe:  

«Aproxima-te e acompanha esse carro».  

Filipe aproximou-se do carro  
e, ouvindo o etíope a ler o profeta Isaías, perguntou-lhe:  

«Entendes, porventura, o que estás a ler?».  

Ele respondeu: 
 «Como é que eu posso entender sem ninguém me explicar?».  

Convidou então Filipe a subir para o carro e a sentar-se junto dele.  

A passagem da Escritura que ele ia a ler era a seguinte:  

«Como cordeiro levado ao matadouro,  
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,  

ele não abriu a boca.  



  

 

+351 21 484 74 80 
WWW.PARÓQUIADECASCAIS.ORG 
GERAL@PARÓQUIADECASCAIS.ORG 
 
 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO  
E RESSURREIÇÃO DE CRISTO 
RUA LUÍS XAVIER PALMEIRIM, Nº4 
2750-412 CASCAIS 
 
 

Foi humilhado e não se lhe fez justiça.  
Quem poderá falar da sua descendência?  

Porque a sua vida desapareceu da terra».  

O eunuco perguntou a Filipe:  

«Diz-me, por favor: de quem é que o profeta está a falar?  
De si próprio ou de outro?».  

Então Filipe tomou a palavra  

e, a partir daquela passagem da Escritura,  
anunciou-lhe Jesus.  

Ao passar por um lugar onde havia água,  

o eunuco exclamou:  
«Ali está água. Que me impede de ser baptizado?».  

Mandou parar o carro, desceram ambos à água  

e Filipe baptizou-o.  

Palavra do Senhor. 
 

 

Ap 19, 1.5-9a  

Leitura do Livro do 

Apocalipse  
Eu, João, ouvi como que a voz poderosa  

de uma grande multidão, que dizia no Céu:  

«Aleluia!  
A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus!».  

E do trono saiu uma voz que dizia:  

«Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos,  
vós que O temeis, pequenos e grandes!».  

Depois ouvi como que a voz de uma grande multidão,  

como o marulhar de águas caudalosas,  

como o ribombar de fortes trovões.  
Diziam assim:  

«Aleluia, porque reina o Senhor, nosso Deus omnipotente.  

Alegremo-nos e exultemos e dêmos-Lhe glória,  
porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro  

e a sua Esposa está preparada:  

foi-lhe concedido que vestisse linho fino e resplandecente».  
Esse linho são as obras justas dos santos.  

Disse o Anjo:  

«Escreve: ‘Felizes os convidados  

para o banquete das núpcias do Cordeiro’».  
Palavra do Senhor.


