
 NO ANIVERSÁRIO 
DA DEDICAÇÃO DE UMA IGREJA

LEITURA I

FORA DO TEMPO PASCAL

LEITURA I  – 1 1 Reis 8, 22-23.27-30                       

«Vós que dissestes:‘Aí estará o meu nome’,
atendei a súplica do vosso povo, quando rezar neste lugar»

Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias,
o rei Salomão, de pé, diante do altar do Senhor,
na presença de toda a assembleia de Israel,
estendeu as mãos para o Céu e disse:
«Senhor, Deus de Israel!
Não há nenhum Deus como Vós,
nem lá no alto dos céus, nem cá em baixo sobre a terra.
Vós sois fiel à aliança
e conservais a benevolência para com os vossos servos,
quando eles andam na vossa presença de todo o coração.
Mas será possível que Deus habite com os homens na terra?
Se os céus e os mais altos céus não podem abranger-Vos,
muito menos esta casa que eu edifiquei!
Estai atento, Senhor, meu Deus,
à prece e à oração do vosso servo,
escutai o apelo e a súplica que hoje Vos dirige.
Os vossos olhos estejam abertos, dia e noite,
sobre esta casa, sobre este lugar do qual dissestes:
‘Aí estará o meu nome’.
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Escutai a oração que neste lugar Vos dirigir o vosso servo,
atendei a súplica do vosso servo e de Israel, vosso povo,
quando eles rezarem neste lugar.
Escutai da vossa morada no Céu;
escutai e concedei o perdão».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  83 (84),  3.4.5 e 10.11 
 (R. 2) 

Refrão: Como é admirável a vossa morada, 
 Senhor do Universo!

A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.

Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.

Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Contemplai, ó Deus, nosso protector,
ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.

Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.
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LEITURA  I  – 2 2 Cr 5, 6-10, 13  –  6, 2

«Construí uma casa para vossa morada, 
um lugar onde habitareis para sempre»

Leitura do Segundo Livro das Crónicas
Naqueles dias, 
o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, 
reunida junto dele, diante da arca da aliança, 
ofereceram em sacrifício carneiros e bois, 
em tal quantidade que não se podiam contar nem calcular. 
Os sacerdotes colocaram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, 
na parte interior do Santuário, ou Santo dos Santos, 
sob as asas dos querubins. 
Os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca 
e cobriam  a arca e os seus varais.
Os varais eram tão compridos
que as suas extremidades se podiam ver do Santuário;
mas não se podiam ver de fora.  
Aí têm estado até ao dia de hoje.
Na arca não havia nada, além das duas tábuas de pedra, 
que Moisés aí tinha colocado, no monte Horeb,
quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel,
à sua saída do Egipto.
Os tocadores de trombeta e os cantores, em plena harmonia, 
louvavam e glorificavam o Senhor.
Ao som de trombetas, címbalos e outros instrumentos de música,
entoavam todos em altas vozes o louvor do Senhor, dizendo:
«Porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia».
Nesse momento, o templo do Senhor 
encheu-se de uma nuvem tão espessa, 
que os sacerdotes não puderam continuar as suas funções: 
a glória do Senhor enchia o templo de Deus. 
Então Salomão disse: 
«Senhor, Vós prometestes habitar na escuridão da nuvem 
e eu construí uma casa para vossa morada, 
um lugar onde habitareis para sempre». 
Palavra do Senhor. 
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SALMO RESPONSORIAL 1 Cr 29, 10.11.12 
 (R. cf. 13b)

Refrão: Celebramos, Senhor, a glória do vosso nome.

Bendito sejais, Senhor, para todo o sempre,
Deus do nosso Pai, Israel.
A Vós, Senhor, a grandeza e o poder,
a honra, a majestade e a glória.

Tudo, no céu e na terra, Vos pertence,
sois o Rei soberano de todas as coisas.
De Vós nos vem a riqueza e a glória,
sois Vós o Senhor de todo o universo.

Na vossa mão está o poder e a força,
em vossas mãos tudo se afirma e cresce.
Nós Vos louvamos, Senhor, nosso Deus,
e celebramos o vosso nome glorioso. 

 LEITURA I  –  3 Is 56, 1.6-7

«A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos»

Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor:
«Respeitai o direito, praticai a justiça,
porque a minha salvação está perto
e a minha justiça não tardará a manifestar-se.
Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor
para O servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos,
se guardarem o sábado, sem o profanarem,
se forem fiéis à minha aliança,
hei-de conduzi-los ao meu santo monte,
hei-de enchê-los de alegria na minha casa de oração.
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Os seus holocaustos e os seus sacrifícios
serão aceites no meu altar,
porque a minha casa
será chamada ‘casa de oração para todos os povos’».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  83 (84),  3.4.5 e 10.11 
 (R. Ap 21, 3b) 

Refrão: Eis a morada de Deus com os homens!

A minha alma suspira ansiosamente
pelos átrios do Senhor.
O meu ser e a minha carne
exultam no Deus vivo.

Até as aves do céu encontram abrigo
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,
meu Rei e meu Deus.

Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.
Contemplai, ó Deus, nosso protector,
ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.

Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil longe de Vós.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos pecadores.



400 NO ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DE UMA IGREJA

LEITURA I    –  4 Ez 43, 1-2.4-7a         

«A glória do Senhor entrou no templo»

Leitura da Profecia de Ezequiel
O Anjo levou-me até à porta do templo
que está voltada para o oriente.
A glória do Deus de Israel vinha do lado do oriente,
com o rumor semelhante ao marulhar das águas caudalosas
e a terra resplandecia com a sua glória.
A glória do Senhor entrou no templo
pela porta que está voltada para o oriente.
O espírito levantou-me e introduziu-me no átrio interior:
a glória do Senhor enchia o templo.
Então ouvi Alguém que me falava do interior do templo,
enquanto o homem estava de pé junto de mim.
E disse-me:
«Filho do homem, 
é este o lugar do meu trono,
o lugar onde assentam as plantas dos meus pés;
aqui habitarei para sempre, no meio dos filhos de Israel».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 1 Cr 29, 10.11.12 
 (R. cf. 13b)

Refrão: Celebramos, Senhor, a glória do vosso nome.

Bendito sejais, Senhor, para todo o sempre,
Deus do nosso pai, Israel.
A Vós, Senhor, a grandeza e o poder,
a honra, a majestade e a glória.

Tudo, no céu e na terra, Vos pertence,
sois o Rei soberano de todas as coisas.
De Vós nos vem a riqueza e a glória,
sois Vós o Senhor de todo o universo.
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Na vossa mão está o poder e a força,
em vossas mãos tudo se afirma e cresce.
Nós Vos louvamos, Senhor, nosso Deus,
e celebramos o vosso nome glorioso. 

LEITURA I     –   5 Ez 47, 1-2.8-9.12

«Vi a água sair do templo
e todos aqueles a quem chegou esta água foram salvos»  

(Ant. Vidi aquam)

Leitura da Profecia de Ezequiel
Naqueles dias,
o Anjo reconduziu-me à entrada do templo.
Debaixo do limiar da porta saía água em direcção ao Oriente,
pois a fachada do templo estava voltada para o Oriente.
As águas corriam da parte inferior,
do lado direito do templo, ao sul do altar.
O Anjo fez-me sair pela porta setentrional
e contornar o templo por fora,
até à porta exterior que está voltada para o Oriente.
As águas corriam do lado direito.
O Anjo disse-me:
«Esta água corre para a região oriental,
desce para Arabá e entra no mar,
para que as suas águas se tornem salubres.
Todo o ser vivo que se move na água onde chegar esta torrente
terá novo alento
e o peixe será mais abundante.
Porque aonde esta água chegar,
tornar-se-ão sãs as outras águas
e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente.
À beira da torrente, nas duas margens,
crescerá toda a espécie de árvores de fruto;
a sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos.
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Todos os meses darão frutos novos,
porque as águas vêm do santuário.
Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 1 Cr 29, 10.11.12 
 (R. cf. 13b)

Refrão: Celebramos, Senhor, a glória do vosso nome.

Bendito sejais, Senhor, para todo o sempre,
Deus do nosso pai, Israel.
A Vós, Senhor, a grandeza e o poder,
a honra, a majestade e a glória.

Tudo, no céu e na terra, Vos pertence,
sois o Rei soberano de todas as coisas.
De Vós nos vem a riqueza e a glória,
sois Vós o Senhor de todo o universo.

Na vossa mão está o poder e a força,
em vossas mãos tudo se afirma e cresce.
Nós Vos louvamos, Senhor, nosso Deus,
e celebramos o vosso nome glorioso. 
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LEITURA  I

NO TEMPO PASCAL

LEITURA I  – 1 Actos  7, 44-50

«O Altíssimo, porém, não habita no que é feito pela mão dos homens»

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, 
Estêvão disse ao povo, aos anciãos e aos escribas: 
«No deserto, os nossos pais tinham a Tenda da Reunião,
como o ordenara Deus, ao dizer a Moisés 
que a fizesse segundo o modelo que tinha visto. 
Os nossos pais receberam a Tenda 
e conduziram-na, sob a direcção de Josué, 
para o território conquistado às nações, 
que Deus expulsou da sua frente; 
e aí ficou até aos dias de David. 
David, que foi homem agradável a Deus, 
pediu a graça de edificar uma casa para o Deus de Jacob. 
Mas foi Salomão quem construiu uma casa para o Senhor. 
O Altíssimo, porém, não habita no que é feito pela mão dos ho-
mens, como diz o profeta: 
‘O céu é o meu trono e a terra é o estrado de meus pés. 
Que casa haveis de construir para Mim? – diz o Senhor –. 
Qual será o lugar do meu repouso? 
Não foi a minha mão que fez todas as coisas?’».  
Palavra do Senhor.   
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 94 (95) 1-2.3-5.6-7

Refrão: Vamos à presença do Senhor, 
 cantando a sua glória.

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à sua presença e dêmos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

Pois grande Deus é o Senhor,
 Rei maior que todos os deuses.
Em sua mão estão as profundezas da terra,
 e pertencem-Lhe os cimos das montanhas.
D’Ele é o mar, foi Ele quem o fez;
d’Ele a terra firme, que suas mãos formaram. 

Vinde, prostremo-nos em terra;
adoremos o Senhor, que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus,
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

LEITURA – 2 Ap 21, 1-5a

«Eis a morada de Deus com os homens»

Leitura do Apocalipse de São João
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 também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
bela como noiva adornada para o seu esposo.
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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 o mundo antigo desapareceu».
Disse então Aquele que estava sentado no trono:
«Vou renovar todas as coisas».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 83 (84), 3.4.5 e 10.11 
 (R. cf. Ap 21, 3b)

Refrão: Eis a morada de Deus com os homens.

A minha alma suspira ansiosamente 
pelos átrios do Senhor. 
O meu coração e a minha carne 
exultam no Deus vivo.  

Até as aves do céu encontram abrigo 
e as andorinhas um ninho para os seus filhos, 
junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos, 
meu Rei e meu Deus. 

Felizes os que moram em vossa casa: 
podem louvar-Vos continuamente. 
Contemplai, ó Deus, nosso protector, 
ponde os olhos no rosto do vosso ungido.   

Um dia em vossos átrios
vale por mais de mil. 
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus, 
do que habitar nas tendas dos pecadores.   
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LEITURA  I  – 3 Ap 21, 9b-14

«Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro»

Leitura do Apocalipse de São João
Um Anjo dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro».
Ele transportou-me em espírito 
ao cimo de uma alta montanha
e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém,
que descia do Céu, da presença de Deus,
resplandecente da glória de Deus.
O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, 
como uma pedra de jaspe cristalino.
Tinha uma grande e alta muralha,
com doze portas e, junto delas, doze Anjos;
tinha também nomes gravados,
os nomes das doze tribos dos filhos de Israel:
três portas a nascente, três portas ao norte,
três portas ao sul e  três portas a poente.
A muralha da cidade tinha na base doze reforços salientes
e neles doze nomes: os dos doze Apóstolos do Cordeiro.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122), 1-2. 3-4. 8-9 
 (R. cf. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor. 

      Ou: Aleluia.

Alegrei-me quando me disseram: 
«Vamos para a casa do Senhor».  
Detiveram-se nossos passos 
às tuas portas, Jerusalém.  
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Jerusalém, cidade bem edificada, 
 que forma tão belo conjunto!  
Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor, 
segundo o costume de lsrael, 
para celebrar o nome do Senhor.  

Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para ti. 
Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, 
pedirei para ti todos os bens.

LEITURA  II

LEITURA  II – 1 1 Cor 3,  9c-11.16-17

«Vós sois templo de Deus»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Vós sois edifício de Deus.
Segundo a graça de Deus que me foi dada,
eu, como sábio arquitecto, coloquei o alicerce
e outro levanta o edifício.
Veja cada um como constrói:
ninguém pode colocar outro alicerce
além do que está posto, que é Jesus Cristo.
Não sabeis que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá.
Porque o templo de Deus é santo
e vós sois esse templo.
Palavra do Senhor.
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LEITURA  I  – 2 Ef  2, 19-22

«Todo o edifício cresce, para formar um templo santo do Senhor»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: 
Já não sois estrangeiros nem hóspedes, 
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 
Sois o edifício construído 
sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas,
que tem Cristo Jesus como pedra angular. 
Em Cristo, todo o edifício cresce, bem ajustado, 
para formar um templo santo do Senhor. 
E, em união com Ele,
também vós sois integrados na construção, 
para vos tornardes, no Espírito Santo, morada de Deus.  
Palavra do Senhor. 

LEITURA  II  –  3 Hebr 12, 18-19.22-24

«Aproximastes-vos do monte Sião, da cidade do Deus vivo»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível,
como os filhos de Israel no monte Sinai:
o fogo ardente, a nuvem escura, 
as trevas densas ou a tempestade,
o som da trombeta e aquela voz tão retumbante
que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais.
Vós aproximastes-vos do monte Sião,
da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste;
de muitos milhares de Anjos em reunião festiva,
de uma assembleia de primogénitos inscritos no Céu;
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de Deus, juiz do universo,
dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição
e de Jesus, mediador da nova aliança,
e de um sangue de aspersão
que fala com voz mais eloquente que a do sangue de Abel.
Palavra do Senhor.

LEITURA II  –  4 1 Pedro 2, 4-9

«Como pedras vivas, entrais na construção do templo espiritual»

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos:
Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens,
mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.
E vós mesmos, como pedras vivas,
entrai na construção deste templo espiritual,
para constituirdes um sacerdócio santo,
destinado a oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Por isso se lê na Escritura:
«Vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa;
e quem nela puser a sua confiança não será confundido».
Honra, portanto, a vós que acreditais.
Para os incrédulos, porém, 
«a pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular»,
«pedra de tropeço e pedra de escândalo».
Tropeçaram por não acreditarem na palavra,
pois foram para isso destinados.
Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores»
d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.
Palavra do Senhor.
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EVANGELHO
 Nas solenidades e festas celebradas durante a Quaresma, em que o refrão 
Aleluia é suprimído, pode utilizar-se, antes e depois do versículo, uma das aclama-
ções propostas na p. 390.

1

ALELUIA Mt 16, 18

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Tu és Pedro
 e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja,  
e as forças do Inferno  não prevalecerão contra ela.
                                                                     Refrão

EVANGELHO Mt 16, 13-19

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».
Eles responderam: 
«Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias, 
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».
Jesus perguntou: 
«E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
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Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».
Palavra da salvação.

2

ALELUIA cf. Mt 7, 8

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Na minha casa,  – diz o Senhor – 
 quem pede recebe, quem procura encontra 
e a quem bate à porta abrir-se-á.     Refrão  

EVANGELHO Lc 19, 1-10

«Hoje entrou a salvação nesta casa»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade.
Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu,
que era chefe de publicanos.
Procurava ver quem era Jesus,
mas, devido à multidão, não podia vê-l’O,
porque era de pequena estatura.
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Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro,
para ver Jesus, que havia de passar por ali.
Quando Jesus chegou ao local,
olhou para cima e disse-lhe:
«Zaqueu, desce depressa,
que Eu hoje devo ficar em tua casa».
Ele desceu rapidamente
e recebeu Jesus com alegria.
Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo:
«Foi hospedar-Se em casa dum pecador».
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo:
«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens
e, se causei qualquer prejuízo a alguém,
restituirei quatro vezes mais».
Disse-lhe Jesus:
«Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque Zaqueu também é filho de Abraão.
Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar
o que estava perdido».
Palavra da salvação.

3 

ALELUIA 2  Cr  7, 16

Refrão: Aleluia.       Repete-se      

Escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor,
para que o meu nome esteja neste lugar para sempre.
           Refrão
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EVANGELHO Jo  2, 13-22

«Ele falava do templo do seu Corpo»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Estava próxima a Páscoa dos judeus
e Jesus subiu a Jerusalém.
Encontrou no templo 
os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas
e os cambistas sentados às bancas.
Fez então um chicote de cordas
e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois;
deitou por terra o dinheiro dos cambistas
e derrubou-lhes as mesas;
e disse aos que vendiam pombas:
«Tirai tudo isto daqui;
não façais da casa de meu Pai casa de comércio».
Os discípulos recordaram-se do que estava escrito:
«Devora-me o zelo pela tua casa».
Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe:
«Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?».
Jesus respondeu-lhes:
«Destruí este templo e em três dias o levantarei».
Disseram os judeus:
«Foram precisos quarenta e seis anos para construir este templo
e Tu vais levantá-lo em três dias?».
Jesus, porém, falava do templo do seu Corpo.
Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos,
os discípulos lembraram-se do que tinha dito
e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus.
Palavra da salvação.
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ACLAMAÇAO Ap 21, 3

Refrão: Aleluia.    Repete-se

Eis a morada de Deus com os homens:  
Deus habitará no meio deles.    Refrão

EVANGELHO Jo 4, 19-24

«Os verdadeiros adoradores hão-de adorar o Pai em espírito e verdade»

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
a mulher samaritana disse a Jesus:
«Vejo que és profeta.
Os nossos pais adoraram neste monte
e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar».
Disse-lhe Jesus:
«Mulher, acredita em Mim:
Vai chegar a hora
em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis;
nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus.
Mas vai chegar a hora – e já chegou –
em que os verdadeiros adoradores
hão-de adorar o Pai em espírito e verdade,
pois são esses os adoradores que o Pai deseja.
Deus é espírito,
e os seus adoradores devem adorá-l’O em espírito e verdade».
Palavra da salvação.


