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SEGUNDA-FEIRA
SEMANA II DA PÁSCOA

Naqueles dias, Pedro e João, tendo sido postos em liberdade, voltaram para junto dos seus e 
contaram-lhes tudo o que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos lhes tinham dito. Depois de os 
ouvirem, invocaram a Deus numa só alma, dizendo: «Senhor, Vós �zestes o céu, a terra, o mar e tudo o 
que neles se encontra; Vós dissestes, mediante o Espírito Santo, pela boca do nosso pai David, vosso 
servo: ‘Porque se agitaram em tumulto as nações e os povos intentaram vãos projectos? Revoltaram-se 
os reis da terra e os príncipes conspiraram juntos contra o Senhor e contra o seu Ungido’. Na verdade, 
Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se nesta cidade com as nações pagãs e os povos de Israel contra o vosso 
santo servo Jesus, a quem ungistes. Assim cumpriram tudo o que o vosso poder e sabedoria tinham de 
antemão determinado. E agora, Senhor, vede como nos amea¬çam e concedei aos vossos servos que 
possam anunciar com toda a con�ança a vossa palavra. Estendei a vossa mão, para que se realizem curas, 
milagres e prodígios, em nome do vosso santo servo Jesus». Depois de terem rezado, tremeu o lugar 
onde estavam reunidos: todos �caram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com �rmeza a 
palavra de Deus. 

Palavra do Senhor. 

EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO

Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era um dos principais entre os judeus. Foi ter com Jesus de 
noite e disse-Lhe: «Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode 
realizar os milagres que Tu fazes se Deus não está com ele». Jesus respondeu-lhe: «Em verdade, em 
verdade te digo: Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus». Disse-Lhe Nicodemos: «Como 
pode um homem nascer, sendo já velho? Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer?» 
Jesus respondeu: «Em verdade, em verdade te digo: Quem não nascer da água e do Espírito não pode 
entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é espírito. Não te 
admires por Eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer: ouves a sua voz, 
mas não sabes donde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito». 

Palavra da salvação. 

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Felizes aqueles que con�am no Senhor. Repete-se 

Porque se agitam em tumulto as nações 
e os povos intentam vãos projectos? 
Revoltam-se os reis da terra 
e os príncipes conspiram juntos 
contra o Senhor e contra o seu Ungido: 
«Quebremos as suas algemas 
e atiremos para longe o seu jugo». 

Aquele que mora nos céus sorri, 
o Senhor escarnece deles. 
Então lhes fala com ira 
e com sua cólera os atemoriza: 
«Fui Eu quem ungiu o meu Rei 
sobre Sião, minha montanha sagrada». 

Vou proclamar o decreto do Senhor. 
Ele disse-me: «Tu és meu �lho, Eu hoje te gerei. 
Pede-me e te darei as nações como herança 
e os con�ns da terra para teu domínio. 
Hás-de governá-los com ceptro de ferro, 
quebrá-los como vasos de barro».  


