Leituras Portuguesas

Primeira Leitura
OT-1 Job 19:1, 23-27
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.
OT-2,Long Wisdom 3: 1-9
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.
OT-2,Short Wisdom 3: 1-6, 9
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.
OT-3 Wisdom 4: 7-15
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 reflectiram neste facto:
a graça e a misericórdia de Deus são para os seus eleitos, a protecção de Deus é
para os seus
Palavra do Senhor.
OT-4 Isaiah 25:6a, 7-9
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.
OT-5 Lamentations 3:17-26
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.
OT-6 Daniel 12:1-3
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.

OT-7 Maccabees 12:43-46
Leitura do Segundo Livro dos Macabeus
Naqueles dias, Judas Macabeu fez uma colecta 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 acção 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.

Segunda Leitura
NT-1,Long Acts of the Apostles 10:34-43
Leitura dos Actos 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 baptismo 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.
NT-1,Short Acts of the Apostles 10:34-36, 42-43
Leitura dos Actos 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.

NT-2 Paul to the Romans 5:5-11
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo
morreu pelos ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um
justo; por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus
prova assim o seu amor para connosco: Cristo morreu por nós, quando éramos
ainda pecadores. E agora, que fomos justificados pelo seu Sangue, com muito
maior razão seremos por Ele salvos da ira divina. Se, na verdade, quando éramos
inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais
razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda: também
nos gloriamos em Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançámos
agora a reconciliação.
Palavra do Senhor.
NT-3 Paul to the Romans 5:17-21
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão,
aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida
por meio de um só, Jesus Cristo. Porque assim como pelo pecado de um só veio
para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só,
virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de
um só homem todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um
só, todos se tornarão justos. Veio a Lei e multiplicaram-se as faltas; Mas onde
abundou o pecado superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou
pela morte, também a graça reine pela justiça, para nos dar a vida eterna, por Jesus
Cristo, nosso Senhor.

Palavra do Senhor.
NT-4,Long Paul to the Romans 6:3-9
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo, fomos baptizados na sua
morte. Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte, para que, assim
como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma
vida nova. Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da
sua morte, também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição. Bem sabemos
que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que fosse destruído o
corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do
pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos,
sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer; a morte
já não tem domínio sobre Ele.
Palavra do Senhor.
NT-4,Short Paul to the Romans 6:3-4, 8-9
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo, fomos baptizados na sua
morte. Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte, para que, assim
como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma
vida nova. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos,
sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer; a morte
já não tem domínio sobre Ele.
Palavra do Senhor.
NT-5 Paul to the Romans 8:14-23
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Todos aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o Espírito

de adopção filial, pelo qual exclamamos: «Aba. Pai!». O próprio Espírito Santo dá
testemunho, em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Se
somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo;
se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Eu penso que os
sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há-de
manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos
filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não por sua vontade,
mas por vontade d’Aquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas
criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza, para receberem a
gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda
agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós que
possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adopção
filial e a libertação do nosso corpo.
Palavra do Senhor.
NT-6 Paul to the Romans 8:31b-35, 37-39
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou seu
próprio Filho, mas O entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar,
com Ele, todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E
quem os condenará, se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à direita
de Deus e intercede por nós? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A
tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas
em tudo isto somos vencedores, graças Àquele que nos amou. Na verdade, eu estou
certo de que nem a morte nem a vida, nem os Anjos nem os Principados, nem o
presente nem o futuro, nem as Potestades, nem a altura nem a profundidade nem
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que se manifestou em
Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.
NT-7 Paul to the Romans 14:7-12

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si
mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor; E se morremos, morremos para o
Senhor. Portanto, quer vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na
verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos.
Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: «Por
minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de Mim e toda a língua
dará glória a Deus». Portanto, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.
Palavra do Senhor.
NT-8,Long Paul to the Corinthians 15: 20-28
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si
mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor; E se morremos, morremos para o
Senhor. Portanto, quer vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na
verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos.
Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: «Por
minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de Mim e toda a língua
dará glória a Deus». Portanto, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.
Palavra do Senhor.
NT-8,Short Paul to the Corinthians 15: 20-23
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez
que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos
mortos; porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em
Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem: primeiro,
Cristo, como primícias; a seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua
vinda.

Palavra do Senhor.
NT-9 Paul to the Corinthians 15:51-57
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Vou dar-vos a conhecer um mistério: nem todos morreremos, mas todos
seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da
trombeta final – porque a trombeta soará –, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. É necessário que este nosso corpo corruptível se
torne incorruptível e que este nosso corpo mortal se torne imortal. Quando este
nosso corpo corruptível se tornar incorruptível e este nosso corpo mortal se tornar
imortal, então se realizará a palavra da Escritura: «A morte foi absorvida na vitória.
Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão?». O aguilhão
da morte é o pecado, e a força do pecado é a Lei. Mas dêmos graças a Deus, que
nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Palavra do Senhor.
NT-10 Paul to the Corinthians 4:14-5:1
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Como sabemos, irmãos, Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há-de
ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto d’Ele. Tudo é por vossa
causa, para que uma graça mais abundante multiplique as acções de graças de um
maior número de cristãos, para glória de Deus. Por isso não desanimamos. Ainda
que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se renovando
de dia para dia. Porque a ligeira aflição dum momento prepara-nos, para além de
toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas
visíveis, olhamos para as invisíveis; as coisas visíveis são passageiras, ao passo que
as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada
terrestre, for desfeita, recebemos nos Céus uma habitação eterna, que é obra de
Deus e não é feita pela mão dos homens.
Palavra do Senhor.

NT-11 second letter of Paul to the Corinthians 5:1-10
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Nós sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for
desfeita, recebemos nos Céus uma habitação eterna, que é obra de Deus e não é
feita pela mão dos homens. Por isso estamos sempre cheios de confiança, sabendo
que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor,
pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança
preferíamos exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso nos
empenhamos em ser-Lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer
tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo,
para que receba cada qual o que tiver merecido enquanto esteve no corpo, quer o
bem quer o mal.
Palavra do Senhor.
NT-12 Paul to the Philippians 3:20-21
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos: 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.
Palavra do Senhor.
NT-13 first letter of Paul to the Thessalonians 4:13-18
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses
Não queremos, irmãos, 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
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.
Palavra do Senhor.
NT-14 second letter of Paul to Timothy 2:8-13
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo
Caríssimo: Lembra-te que Jesus Cristo, descendente de David, ressuscitou dos
mortos, segundo o meu Evangelho, pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar preso a
estas cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está encadeada. Por
isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação que está em
Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna de fé esta palavra: Se morremos com
Cristo, também com Ele viveremos; se sofremos com Cristo, também com Ele
reinaremos; se O negarmos, também Ele nos negará; se Lhe formos infiéis, Ele
permanecerá fiel, porque não pode negar-Se a Si mesmo.
Palavra do Senhor.
NT-15 first letter of John 3:1-2
Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos: Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamarmos
filhos de Deus. E somo-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não O
conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou
o que havemos de ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos
semelhantes a Deus, porque O veremos tal como Ele é.
Palavra do Senhor.
NT-16 first letter of John 3:14-16
Leitura da Primeira Epístola de São João
Caríssimos: Nós sabemos que passámos da morte para a vida, porque amamos os
nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu

irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna
permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor: Ele deu a sua vida por nós, e nós
devemos também dar a vida pelos nossos irmãos.
Palavra do Senhor.
NT-17 Revelation 14:13
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
NT-18 Revelation 22:11-21:1
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.
NT-19 Revelation 21:1-5a, 6b-7
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.

