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Naqueles dias, a assembleia condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: «Deus 
eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam, Vós sabeis que eles 
proferiram contra mim um falso testemunho. E eu vou morrer, sem ter feito nada do que eles maliciosa-
mente disseram contra mim». O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executa-
da, Deus despertou o espírito santo dum rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: «Eu sou 
inocente da morte desta mulher». Todo o povo se voltou para ele e perguntou: «Que palavras são essas 
que acabas de dizer?» Daniel, de pé no meio deles, respondeu: «Sois tão insensatos, ó �lhos de Israel, 
que, sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma �lha de Israel? Voltai ao tribu-
nal, porque estes dois homens levantaram contra ela um falso testemunho». O povo regressou a toda a 
pressa e os anciãos disseram a Daniel: «Vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, 
pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos». Daniel disse-lhes: «Separai-os um do outro e eu os 
julgarei». Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: «Envelheceste na prática do mal, 
mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenan-
do os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: ‘Não dareis a morte ao inocente e 
ao justo’. Pois bem. Se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os dois juntos?». Ele respon-
deu: «Debaixo de um lentisco». Replicou Daniel: «A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o Anjo de 
Deus já recebeu a sentença, para te rachar ao meio». Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que 
trouxessem o outro e disse-lhe: «Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perver-
teu-te o coração. Era assim que procedíeis com as �lhas de Israel e elas por medo entregavam-se a vós. 
Pois bem, diz-me então: Debaixo de que árvore os surpreendeste juntos?» Ele respondeu: «Debaixo de 
um carvalho». Replicou Daniel: «A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o Anjo de Deus está à tua 
espera com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco». Toda a assembleia clamou 
em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam n’Ele. Levantaram-se então contra os 
dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho, pela sua própria boca. Para cumpri-
rem a Lei de Moisés, aplicaram-lhes a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu 
próximo e executaram-nos; e foi salva naquele dia uma vida inocente. 

Palavra do Senhor. 

EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO

Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo 
e todo o povo se aproximou d’Ele. Então sentou-Se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apre-
sentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio dos presentes e disser-
am a Jesus: «Mestre, esta mulher foi surpreendida em �agrante adultério. Na Lei, Moisés mandou-nos 
apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem pretexto 
para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no chão. Como per¬¬sistiam em 
interrogá-l’O, Ele ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra». 
Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, 
foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e �cou só Jesus e a mulher, que estava no 
meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?». Ela respondeu: 
«Ninguém, Senhor». Jesus acrescentou: «Também Eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar».

Palavra da salvação. 

SALMO RESPONSORIAL

Refrão: Ainda que passe por vales tenebrosos, 
nada temo, porque Vós estais comigo. 

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 

Ele me guia por sendas direitas, 
por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo. 

Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça 
e o meu cálice transborda. 

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre. 


