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Vida em plenitude 
Oração inicial 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis 
e acendei neles o fogo do Vosso amor.  
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito,  
e tudo será criado, e renovareis a face da terra.  
 
1 / STATIO (Preparação)  

Momento de silêncio. 
 
2 / LECTIO (Leitura): Que diz o texto? 

27Uns saduceus foram ter com Jesus. Ora eles dizem que não há res-
surreição e por isso perguntaram-lhe: 28«Mestre, Moisés deixou-nos 
escrito na lei que se um homem morrer e deixar a mulher sem ne-
nhum filho, o irmão a seguir deve casar com a viúva, para assim dar 
descendência ao irmão falecido. 29Acontece que havia sete irmãos. 
O mais velho casou-se e morreu sem deixar filhos. 30Ora o 
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segundo, 31depois o terceiro e os outros, até ao sétimo, todos casaram 
com ela e todos morreram sem deixar filhos. 32Por último, morreu a 
mulher. 33No dia da ressurreição de qual deles será a mulher, visto 
que os sete casaram com ela?» 
34Jesus deu-lhes esta resposta: «Neste mundo é que as pessoas se 
casam. 35Mas os que foram julgados dignos de chegar ao outro 
mundo e ressuscitar dos mortos, esses não se casam. 36São como 
os anjos e já não podem morrer: são filhos de Deus porque são her-
deiros da ressurreição. 37Até o próprio Moisés, naquele trecho acerca 
do arbusto, nos deu a entender que os mortos ressuscitam, quando 
chama ao Senhor o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. 38Ele não é 
Deus de mortos, mas de vivos; por isso para ele todos estão vivos.» 

 
(Lc 20, 27-38) Tradução da BPTct 

• Acredito na ressurreição e na vida para além?  
• Vivo com esperança na fé na ressurreição?  
• Sou testemunha da ressurreição de Jesus? 
 

3 / MEDITATIO (Meditação): O que me diz o texto? 

A ressurreição de Jesus inaugurou um mundo novo. Quem vive 
unido a Jesus não morrerá jamais. 
 

4 / ORATIO (Oração)  

Senhor, ficarei saciado,  
quando surgir a vossa glória. 

Ouvi, Senhor, uma causa justa,  
atendei a minha súplica.  
Escutai a minha oração,  
feita com sinceridade.   
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Firmai os meus passos nas vossas veredas,  
para que não vacilem os meus pés.  
Eu Vos invoco, ó Deus, respondei-me,  
ouvi e escutai as minhas palavras.   
 
Protegei-me à sombra das vossas asas,  
longe dos ímpios que me fazem violência.  
Senhor, mereça eu contemplar a vossa face  
e ao despertar saciar-me com a vossa imagem.  
 

Salmo 16 (17), 1.5-6.8b.15 

 
5 / CONTEMPLATIO (Contemplação) 

Vós que testemunhastes a alegria 
De ver Cristo Jesus ressuscitado, 
Anunciai que já nasceu o dia 
Em que o homem é salvo do pecado. 
 
Levai a grande festa ao mundo inteiro, 
Proclamai às nações a Boa-Nova. 
Em Cristo, Deus e Homem verdadeiro, 
A velha humanidade se renova. 
 
Chegam, enfim, os tempos gloriosos, 
Exultam sobre a terra os altos montes, 
Brilham no céu os astros jubilosos, 
Cantam as águas nas alegres fontes. 
 
Cristo ressuscitou, venceu a morte. 
O seu corpo se envolve em luz divina. 
Eis o Sol da esperança, eis o Deus forte 
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Que nos liberta e que nos ilumina. 
 
A nova criação hoje começa; 
Jamais triunfará o vil pecado. 
O Senhor nos cumpriu sua Promessa 
No sangue do Cordeiro imaculado. 

Hino de Laudes da Liturgia das Horas 

 

6 / ACTIO (Ação) 

Vou testemunhar a alegria da ressurreição 

 


