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2 de Novembro –
Comemoração de
todos os Fiéis Defuntos A – B – C

NNNNeeeemmmm    aaaa    mmmmoooorrrrtttteeee    nnnneeeemmmm    aaaa    vvvviiiiddddaaaa,,,,    nnnneeeemmmm    oooossss    AAAAnnnnjjjjoooossss
nnnneeeemmmm    oooossss    PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppaaaaddddoooossss,,,,    nnnneeeemmmm    oooo    pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee    nnnneeeemmmm    oooo    ffffuuuuttttuuuurrrroooo,,,,
nnnneeeemmmm    aaaassss    PPPPooootttteeeessssttttaaaaddddeeeessss    nnnneeeemmmm    aaaa    aaaallllttttuuuurrrraaaa    nnnneeeemmmm    aaaa    pppprrrrooooffffuuuunnnnddddiiiiddddaaaaddddeeee,,,,
nnnneeeemmmm    qqqquuuuaaaallllqqqquuuueeeerrrr    oooouuuuttttrrrraaaa    ccccrrrriiiiaaaattttuuuurrrraaaa    ppppooooddddeeeerrrráááá    sssseeeeppppaaaarrrraaaarrrr----nnnnoooossss
ddddoooo    aaaammmmoooorrrr    ddddeeee    DDDDeeeeuuuussss....    ((((RRRRoooommmm    8888,,,,33338888----33339999))))

Leitura I Isaías 25,6a.7-9

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
rejubilemos, porque nos salvou".

Leitura II Filipenses 3,20-21

Irmãos e irmãs: A nossa pátria está nos Céus, donde esperamos, como
Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo
miserável, para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder
que Ele tem de sujeitar a Si todo o universo.
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Evangelho Lucas 7,11-17

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 e 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.



Vienna International Religious Centre   office@virc.at

2 de Novembro –
Comemoração de
todos os Fiéis Defuntos A – B – C

NNNNeeeemmmm    aaaa    mmmmoooorrrrtttteeee    nnnneeeemmmm    aaaa    vvvviiiiddddaaaa,,,,    nnnneeeemmmm    oooossss    AAAAnnnnjjjjoooossss
nnnneeeemmmm    oooossss    PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppaaaaddddoooossss,,,,    nnnneeeemmmm    oooo    pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee    nnnneeeemmmm    oooo    ffffuuuuttttuuuurrrroooo,,,,
nnnneeeemmmm    aaaassss    PPPPooootttteeeessssttttaaaaddddeeeessss    nnnneeeemmmm    aaaa    aaaallllttttuuuurrrraaaa    nnnneeeemmmm    aaaa    pppprrrrooooffffuuuunnnnddddiiiiddddaaaaddddeeee,,,,
nnnneeeemmmm    qqqquuuuaaaallllqqqquuuueeeerrrr    oooouuuuttttrrrraaaa    ccccrrrriiiiaaaattttuuuurrrraaaa    ppppooooddddeeeerrrráááá    sssseeeeppppaaaarrrraaaarrrr----nnnnoooossss
ddddoooo    aaaammmmoooorrrr    ddddeeee    DDDDeeeeuuuussss....    ((((RRRRoooommmm    8888,,,,33338888----33339999))))

Leitura I Isaías 25,6a.7-9

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
rejubilemos, porque nos salvou".

Leitura II 1 Tessalonicenses 4,13-18

Não queremos, irmãos e irmãs, deixar-vos na ignorância a respeito dos
defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm
esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo
modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Eis o
que temos para vos dizer, segundo a palavra do Senhor: Nós, os vivos,
os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que
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tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e ao som da
trombeta divina, o próprio Senhor descerá do Céu e os mortos em
Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que
tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as
nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.

Evangelho João 6,51-58

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 minha carne, que Eu darei pela vida do mundo". Os
judeus discutiam entre si: "Como pode Ele dar-nos a sua carne a
comer?". 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".


