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EDIÇÃO

Universal: Por aqueles que têm uma 
responsabilidade na economia
Para que os responsáveis pelo planejamen-
to e pela gestão da economia tenham a 
coragem de rejeitar uma economia da 
exclusão e saibam abrir novos caminhos.

Dia 01 -  Domingo da Páscoa na Ressurrei-
ção do Senhor

Dia 08 -  II Domingo da Páscoa
   Domingo da Divina Misericórdia
Dia 08 -  Dia da Memória do Holocausto (Shoá)
Dia 09 -  Anunciação do Senhor 
Dia 11 -  Início da 56ª Assembleia Geral da 

CNBB
Dia 17 -  III Domingo da Páscoa
Dia 19 -  Dia do Índio
Dia 21 -  Inconfidência Mineira e Tiradentes
Dia 22 -  IV Domingo da Páscoa
   Domingo do Bom Pastor
Dia 22 -  Descobrimento do Brasil
Dia 22 -  Dia do Planeta “Terra”
Dia 25 -  São Marcos Evangelista
Dia 29 -  V Domingo da Páscoa

Rito da Missa da comunidade

Cantos para a liturgia do mês

Liturgia de março

ABC do cristianismo

ABC da liturgia
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LITURGIA DE ABRIL

01 DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
(Cor branca - I SEMANA DO SALTÉRIO - Oficio solene próprio)

Comentário inicial - Aleluia! É o 
Domingo da Páscoa. O dia em que o 
Crucificado foi ressuscitado pelo Pai. É o Dia 
do Senhor Jesus. O primeiro Domingo da 
história. O primeiro dia da semana. A vida 
renasce transformada na vida nova de Jesus. A 
história entra na sua fase última e definitiva. A 
ressurreição de Jesus testemunha que a vida 
tem sentido quando o amor é vivido até às 
últimas consequências. Celebremos de corpo 
e alma a festa do Amor que se doa, a festa da 
Vida em plenitude. Jesus ressuscitou. Aleluia! 
De verdade ressuscitou. Aleluia!

Antífona da entrada - Sl 138,18.5-6

Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo: 

pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria 
é admirável, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, por vosso Filho Unigênito, vence-
dor da morte, abristes hoje para nós as portas 
da eternidade. Concedei que, celebrando a 
ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso 
Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. 

Leitura - At 10,34a.37-43

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

34aNaqueles dias,  Pedro tomou a palavra e 
37disse:  Vós sabeis o que aconteceu em toda a 

Judeia, a começar pela Galileia, depois do 
 38batismo pregado por João:  como Jesus de 

Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito 
Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, 
fazendo o bem e curando a todos os que esta-
vam dominados pelo demônio; porque Deus 

39estava com ele.  E nós somos testemunhas 
de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e 
em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o 

40numa cruz.  Mas Deus o ressuscitou no 
terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se          
41 não a todo o povo, mas às testemunhas que 
Deus havia escolhido: a nós, que comemos e 
bebemos com Jesus, depois que ressuscitou 

42dos mortos.  E Jesus nos mandou pregar ao 
povo e testemunhar que Deus o constituiu Juiz 

43dos vivos e dos mortos.  Todos os profetas 
dão testemunho dele: 'Todo aquele que crê em 
Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos 
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de perversidade, mas com os pães ázimos de 
pureza e de verdade. - Palavra do Senhor.

Sequência

(pode ser cantada ou recitada durante toda 
a Oitava da Páscoa)

Cantai, cristãos, afinal: 
"Salve, ó vitima pascal!"
Cordeiro inocente, 
o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco.

Por toda ovelha imolado, 
do mundo lava o pecado.
Duelam forte e mais forte: 
é a vida que enfrenta a morte.

O rei da vida, cativo,  
é morto, mas reina vivo!
Responde, pois, ó Maria: 
no teu caminho o que havia?

"Vi Cristo ressuscitado, 
o túmulo abandonado.
Os anjos da cor do sol, 
dobrado ao chão o lençol...

O Cristo, que leva aos céus, 
caminha à frente dos seus!"
Ressuscitou de verdade. 
Ó Rei, ó Cristo, piedade! 

Aclamação ao Evangelho - 1Cor 5,             
7b-8a

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O nosso cordeiro pascal, Jesus Cristo, 

já foi imolado; celebremos, assim, esta festa, 
na sinceridade e verdade. R.

Evangelho - Jo 20,1-9

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

1 No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de 

pecados'". - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 117(118),1-2. 
16ab-17.22-23(R/. 24)

R. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós: alegremo-nos e nele exultemos!

1. Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom! "Eterna é a sua misericórdia!" A casa de 
Israel agora o diga: "Eterna é a sua miseri-
córdia!" R. 

2. A mão direita do Senhor fez mara-
vilhas, a mão direita do Senhor me levantou. 
Não morrerei, mas, ao contrário, viverei para 
cantar as grandes obras do Senhor! R. 

3. "A pedra que os pedreiros rejeitaram 
tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor 
é que foi feito tudo isso: Que maravilhas ele fez 
a nossos olhos! R.

Leitura - Cl 3,1-4 

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses 

Irmãos:  Se ressuscitastes com Cristo, 1

esforçai-vos por alcançar as coisas do alto,                     
2 onde está Cristo, sentado à direita de Deus; 
aspirai às coisas celestes e não às coisas 
terrestres.  Pois vós morrestes, e a vossa vida  3

está escondida, com Cristo, em Deus.  Quando 4

Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, 
então vós aparecereis também com ele, 
revestidos de glória. - Palavra do Senhor.

Ou: 1Cor 5, 6b-8 

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 

Irmãos:  Acaso ignorais que um pouco de 6b

fermento leveda a massa toda?  Lançai fora o 7

fermento velho, para que sejais uma massa 
nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o 
nosso cordeiro pascal, Cristo, já está imolado. 
8 Assim, celebremos a festa, não com velho 
fermento, nem com fermento de maldade ou 
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20todo o povo.  Nossos sumos sacerdotes              
e nossos chefes o entregaram para ser 

21condenado à morte e o crucificaram.  Nós 
esperávamos que ele fosse libertar Israel, 
mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que 

22todas essas coisas aconteceram!  É verdade 
que algumas mulheres do nosso grupo nos 
deram um susto. Elas foram de madrugada ao 

23túmulo  e não encontraram o corpo dele. 
Então voltaram, dizendo que tinham visto 
anjos e que estes afirmaram que Jesus está 

24vivo.  Alguns dos nossos foram ao túmulo e 
encontraram as coisas como as mulheres 
tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu".          
25 Então Jesus lhes disse: "Como sois sem 
inteligência e lentos para crer em tudo o que 

26os profetas falaram!  Será que o Cristo não 
devia sofrer tudo isso para entrar na sua 

27glória?"  E, começando por Moisés e 
passando pelos Profetas, explicava aos 
discípulos todas as passagens da Escritura 

28que falavam a respeito dele.  Quando 
chegaram perto do povoado para onde iam, 

29Jesus fez de conta que ia mais adiante.  Eles, 
porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica 
conosco, pois já é tarde e a noite vem 
chegando!" Jesus entrou para ficar com eles. 
30 Quando se sentou à mesa com eles, tomou o 

          pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. 
31 Nisso os olhos dos discípulos se abriram e 
eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, 

32desapareceu da frente deles.  Então um disse 
ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração 
quando ele nos falava pelo caminho, e nos 

33explicava as Escrituras?"  Naquela mesma 
hora, eles se levantaram e voltaram para 
Jerusalém onde encontraram os Onze reu-

34nidos com os outros.  E estes confirma-ram: 
"Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu 

35a Simão!"  Então os dois contaram o que 
tinha acontecido no caminho, e como tinham 
reconhecido Jesus ao partir o pão. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Neste dia santíssimo da Ressurreição do 
Senhor, em que o Espírito Santo nos faz 

madrugada, quando ainda estava escuro, e viu 
                        que a pedra tinha sido retirada do túmulo. 

2 Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão 
Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus 
amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do 

                túmulo, e não sabemos onde o colocaram". 
3 Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e 

4foram ao túmulo.  Os dois corriam juntos, 
mas o outro discípulo correu mais depressa 

                      que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 
5 Olhando para dentro, viu as faixas de linho no 

6chão, mas não entrou.  Chegou também 
Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e 
entrou no túmulo. Viu as faixas de linho 

7deitadas no chão  e o pano que tinha estado 
sobre a cabeça de Jesus, não posto com as 

8faixas, mas enrolado num lugar à parte.  Então 
entrou também o outro discípulo, que tinha 
chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e 

9acreditou.  De fato, eles ainda não tinham 
compreendido a Escritura, segundo a qual ele 
devia ressuscitar dos mortos. - Palavra da 
Salvação. 

Missa vespertina - Lc 24,13-35 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

13 Naquele mesmo dia, o primeiro da 
semana, dois dos discípulos de Jesus iam 
para um povoado, chamado Emaús, distante 

14onze quilômetros de Jerusalém.  Con-
versavam sobre todas as coisas que tinham 

15acontecido.  Enquanto conversavam e discu-
tiam, o próprio Jesus se aproximou e come-

16çou a caminhar com eles.  Os discípulos, 
porém, estavam como que cegos, e não o 

17
reconheceram.  Então Jesus perguntou: "O 
que ides conversando pelo caminho?" Eles 

18pararam, com o rosto triste,  e um deles, 
chamado Cléofas, lhe disse: "Tu és o único 
peregrino em Jerusalém que não sabe o         

                      que lá aconteceu nestes últimos dias?" 
19 Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos 
responderam: "O que aconteceu com Jesus, o 
Nazareno, que foi um profeta poderoso em 
obras e palavras, diante de Deus e diante de 
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homens e mulheres novos, oremos ao Pai para 
que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo 
inteiro. R. Abençoai, Senhor, a vossa 
Igreja.

1.  Pela Igreja católica e apostólica, para 
que se alegre santamente nesta Páscoa e 
proclame que o Senhor ressuscitou, oremos, 
irmãos.

2.  Por todos os que foram batizados, para 
que aspirem às realidades do alto e deem gra-
ças pelo seu novo nascimento, oremos, irmãos.

3.  Pela humanidade inteira, para que aco-
lha a Boa Nova e a Aliança que Deus lhe ofere-
ce em Cristo ressuscitado, oremos, irmãos.

4.  Pelas famílias cristãs, para que o 
Cordeiro pascal, que é a nossa vida, as 
alimente com o seu Corpo e o seu Sangue, 
oremos, irmãos.

5.  Pela nossa comunidade e pelas que 
não têm a oportunidade de celebrar a Euca-
ristia neste dia, para que cresçam no amor e 
na esperança, oremos, irmãos.

Deus santo, Deus da vida, Deus salvador, 
que na Ressurreição do vosso Filho destes ao 
mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver 
ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir 
pelo seu Espírito. Por Cristo, nosso Senhor.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,1-9

 capítulo anterior terminou num jardim onde Jesus foi colocado (19,41-42). O jardim é 

Oo lugar da beleza, é onde a semente é enterrada e morre para dar nova vida. Este 
capítulo começa com um túmulo vazio (20,1) e vai terminar com um livro aberto 

(20,30-31). O texto mostra Maria Madalena que vai ao sepulcro de madrugada e o encontra 
vazio (20,1). Ela volta então ao cenáculo, para anunciar aos discípulos o desaparecimento do 
Senhor (20,2). Pedro e o discípulo amado entram em cena e não só constatam o que a 
Madalena disse, mas também encontram as faixas de linho estendidas e o sudário à parte, 
enrolado num lugar. Diante desses sinais, o discípulo amado viu e acreditou (20,3-8). O 
evangelista comenta que ainda ignoravam a Escritura, que fala da ressurreição de Jesus dos 
mortos (20,9). O texto conclui com o retorno dos discípulos (20,10).

-  “No primeiro dia da semana...”: É a terceira semana relatada e comentada por João. A 
primeira foi a semana dos sinais (1,19–11,57); a segunda semana foi da Paixão (12,1–19,42). 
A terceira semana começa no “primeiro dia” e não terá fim... É o primeiro dia depois do sábado. 
No sexto dia, Deus concluiu a sua obra. Temos então uma novidade: na Semana da Criação (Gn 
1,1–2,4a), o dia mais importante foi o último, quando Deus descansou. Agora inicia a Nova 

Oração sobre as oferendas

Transbordando de alegria pascal, nós vos 
oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a 
vossa Igreja maravilhosamente renasce e se 
alimenta. 

Prefácio da Páscoa, I

Sugestão: Oração Eucarística I

Antífona da comunhão - 1Cor 5,7-8

O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado; cele-
bremos a festa com pão sem fermento, o pão 
da retidão e da verdade, aleluia!

Oração depois da comunhão

Guardai, ó Deus, a vossa Igreja sob a vossa 
constante proteção para que, renovados pelos 
sacramentos pascais, cheguemos à luz da 
ressurreição. 

Presidente ou diácono - Ide em paz, e o 
Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia!

AS. - Demos graças a Deus, aleluia, 
aleluia!
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Criação, o primeiro dia é o mais importante. O Primeiro Dia da Semana (Domingo) vai ocupar o 
lugar do Sábado... 

-  Dia do Senhor: No sexto dia Jesus também concluiu a sua obra. Depois das dores de 
parto, nasceu o homem novo (Jo 16,21), Filho do Homem e Filho de Deus, que, com sangue e 
água, comunicou sua vida a seus irmãos e irmãs. José de Arimateia e Nicodemos responderam 
com amor ao seu amor: prepararam a grande festa, colocando-o no sepulcro, onde o Senhor 
repousou da sua fadiga, cumprindo o Sábado e a Páscoa. O cumprimento foi tão perfeito que o 
Sábado e a Páscoa se deslocaram para o primeiro dia da semana, que se tornou o dia do Senhor 
(Ap 1,10), a dominica dies (‘domenica’, em italiano), o dominicus dies (‘domingo’, em 
português e espanhol). Em latim, ‘do Senhor’ se diz ‘domini’ (substantivo no genitivo) ou então 
‘dominicus-a-um’ (adjetivo). 

-  Maria Madalena: É Maria de Magdala, aquela que estava aos pés da cruz, junto com a 
mãe de Jesus e o discípulo amado (19,25). Os sinóticos atribuem esta visita ao grupo das 
mulheres que haviam seguido Jesus e que estavam ao pé da cruz, enquanto que João prioriza 
somente Maria Madalena para esta missão. Ela representa a comunidade. Em 20,18 ela irá 
anunciar aos discípulos a boa notícia e, por isso, segundo Bento XVI (citando Hipólito de Roma 
e Tomás de Aquino) é chamada "apóstola dos apóstolos" (apostolorum apostola).

-  Bem de madrugada: Maria Madalena foi ao sepulcro, foi quando ainda era “escuro”, 
isto é, de madrugada. A escuridão tem um objetivo simbólico: a luz de Cristo ainda não se 
manifestou, como a fé ainda não despertou. O objetivo da sua visita não é ungir o corpo de 
Jesus com os perfumes, como nos sinóticos. Em João o corpo já foi ungido por ocasião da 
sepultura. Ela vai de mãos vazias para se encontrar com o corpo do Senhor.

-  Saiu correndo: Quando viu que a pedra fora removida, Maria Madalena saiu “correndo” 
para ir comunicar a Simão Pedro e ao discípulo amado. A única hipótese é que o corpo tenha 
sido roubado. A ideia da ressurreição ainda não aparece. Porém, Maria Madalena dá a Jesus o 
título de “Senhor”, que já é uma linguagem pascal. Mas o túmulo vazio não é ainda o sinal da 
Ressurreição, pois o corpo poderia ter sido roubado...

-  Pedro e o Discípulo Amado: No Evangelho de João os dois estão várias vezes juntos 
(13,23; 18,15-17; 21,7-23). Pedro representa a instituição; o discípulo amado representa o 
carisma. Os dois correm até o jardim. O discípulo amado corre mais e chega antes, mas espera 
para que Pedro entre primeiro. Pedro tem a missão de entrar, olhar e confirmar.

-  Correram: O verbo “correr” aparece quatro vezes nesta passagem. Indica a pressa, a 
urgência diante do inesperado. Se o corpo de Jesus não está no sepulcro, alguma coisa 
aconteceu.

-  As faixas e os panos: Os panos estavam estendidos e o sudário estava enrolado à parte. 
Estes dois dados são importantes: a) Para mostrar que a ressurreição de Jesus é diferente 
daquela de Lázaro. Lembrem que Lázaro veio para fora amarrado e precisou ser desatado (Jo 
11,44). Jesus sai sem as “amarras”. O Jesus ressuscitado é livre... b) Isso mostra também que 
o corpo de Jesus não foi roubado. Os ladrões não arrumam a casa ao fugir, mas saem depressa 
deixando tudo desorganizado...

-  O discípulo amado “viu e creu”: O discípulo amado compreendeu logo (20,8). Ele vê 
com o coração. O amor é o princípio da fé, que dá a vida. O discípulo amado, por isso, é o 
protótipo daqueles que creem sem ver. 

O sepulcro vazio é o pressuposto da fé cristã, para a qual o destino do homem não é a morte, 
mas a ressurreição dos mortos. Leia-se Paulo em 1Cor 15,14! Quem nega a ressurreição dos 
mortos, nega também a ressurreição do Filho. Leia-se o Apóstolo em 1Cor 15,19! Para o 
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evangelista João, crer significa crer em Jesus ressuscitado: “Porque viste, creste. Felizes os 
que não viram e creram!” (Jo 20,29). A fé na ressurreição nos faz viver a vida nova, com 
esperança. Esta fé nos ajuda a correr em meio às nossas noites escuras à procura de Jesus que é 
a Luz verdadeira. O Papa Francisco reconhece que mesmo em meio às graves dificuldades “é 
preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar, como uma secreta, mas firme 
confiança, mesmo no meio das piores angústias” (EG 6).

A SEMENTE NA TERRA - Lc 24,13-35

ó no Evangelho de Lucas encontramos o relato dos discípulos de Emaús que é uma das 

Spérolas do Evangelho. Com rara mestria e beleza, Lucas nos mostra como o Senhor 
ressuscitado está presente na vida e no caminho das pessoas e como pode ser 

encontrado. Os dois peregrinos são símbolo de todos nós. De fato, nosso coração, nosso 
semblante e nosso caminho mudam quando encontramos o Vivente na mesa da Palavra e do 
Pão. O caminho desenhado por Lucas – do não reconhecimento (v. 16) ao reconhecimento do 
Senhor (v. 31 e 45) – é o caminho proposto ao leitor e à leitora que queiram fazer a experiência 
do encontro com o Senhor. 

-  O primeiro dia da semana: É o domingo, dia da ressurreição do Senhor! O Evangelho, 
além de ser boa notícia, traz novidade, inaugura um novo tempo, uma nova maneira de celebrar 
a vida em comunidade. Para o Antigo Testamento, o sétimo dia (Sábado, em hebraico é 
shabbat) é o dia de descanso, porque Deus também descansou. O ponto alto é no final da 
Criação. Jesus também conclui sua obra no sexto dia, às três horas da tarde. No Sábado, Ele 
descansa, isto é, observa o Sábado. Mas Jesus ressuscitou no “primeiro dia da semana” (Mt 
28,1). Inicia-se a Nova Criação que não tem fim! Por isso, os cristãos começaram a celebrar no 
primeiro dia da semana (At 20,7; 1Cor 16,1-2; Ap 1,10).

-  Dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado: Dois discípulos caminham e estão 
com medo (motivos para o medo é que não faltam!). Fogem da cidade grande, fogem do lugar 
onde foi morto o seu Mestre. Só sabemos o nome de um deles: Cléofas. Alguns biblistas 
sugerem que fossem um homem e uma mulher. Em Jo 19,25 se fala de uma Maria, mulher de 
Clópas.

- Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles: Jesus se “aproxima” deles. A 
iniciativa é dele. E começa a caminhar com eles. Jesus faz uma perguntinha. Nem precisava, Ele 
conhecia o problema e o medo deles. Mas Ele se faz de desconhecido. Chega até a receber uma 
repreensão: “És o único forasteiro que não sabes?” Os olhos deles estão fechados. E seus 
rostos estão sombrios. Jesus escuta, gasta tempo em ouvir a história deles. Só um deles fala. 
Vejam por quanto tempo Jesus ficou escutando... Quem está angustiado e com medo, precisa 
ser escutado, para depois ser animado.

-  Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram!: 
Chegou a vez de Jesus também dar uma repreensão a eles: “Como vocês são lerdos para 
entender!” O medo muitas vezes existe dentro de nós, porque deixamos que ele nos feche os 
olhos. Jesus começa a usar a Bíblia. Jesus mostra que conhece bem as Escrituras e começa por 
Moisés e percorre todos os Profetas (isso significa todo o AT). Usa o texto certo, na hora certa, 
para as pessoas certas, do jeito certo (como a canção do Pe. Zezinho).

-  Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!: Chegam à encruzilhada. Jesus 
faz de conta que vai embora. Eles o convidam para entrar na casa: “Fica conosco...” Isso mostra 
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que Jesus já não é um estranho para eles. Só convidamos para entrar na casa quem nós 
conhecemos...

-  Tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía: Jesus abençoa e parte o pão. 
Assim como a Palavra alimentou o espírito deles, o corpo também precisa ser alimentado e 
nutrido. Pão a ser partilhado, deve ser pão abençoado. Quando Jesus se torna refeição, entra 
dentro deles e por isso “pode ir embora fisicamente”. Mesmo ficando invisível, Jesus continua 
com eles. Eles então começam a refletir, fazem memória. Recordam como Jesus caminhou 
com eles e das coisas que Ele falou... Os discípulos recordam o efeito da Palavra “ela fez o 
coração arder” – “pegar fogo!”. Mas o que fez com que eles abrissem os olhos foi o gesto da 
partilha. Então decidem retornar. Voltar de onde partiram. Agora já é noite. Mas já não existe 
mais o medo. Voltam para a cidade assassina. Vão encontrar os outros irmãos que estão com 
medo.

Jesus caminhou com os discípulos que estavam tristes e com medo. Hoje Jesus também 
caminha conosco e podemos encontrá-lo sempre quando fazemos nossas caminhadas 
(sobretudo se estamos tristes e com medo); quando ouvimos a Palavra de Deus; quando o 
convidamos para entrar na nossa casa e no nosso coração; quando comungamos e partimos o 
pão; quando vamos à comunidade que se encontra reunida.

Santos do dia: Irene de Tessalônica e Companheiras (+ 304). Valério (565-619). Hugo de 
Grenoble (1053-1152). Hugo de Bonnevaux (1120-1194). Cesário (+ 1239). Nuno Álvares 
Pereira (1360-1431). 

Testemunhas do Reino: Ernesto Pili Parra (Colômbia, 1982).

Memória históricas: Lisboa declara suprimida a Escravidão dos Índios no Brasil também 
por influência do Pe. Antonio Vieira (1680). Primeiro congresso feminista celebrado na América 
Latina (Cuba, 1923). Início da ditadura militar no Brasil (1964).

Datas comemorativas: Dia da Mentira. Dia do Humorismo. 

TEMPO PASCAL

Os cinquenta dias entre o Domingo da Ressurreição e o Domingo de Pentecostes sejam 
celebrados com alegria e exultação, como se fossem um só dia de festa, ou melhor, “como 
um grande Domingo” (Sto. Atanásio; cf. NALC, no 22). 

Os Domingos deste tempo sejam tidos como Domingos da Páscoa e, depois do Domingo 
da Ressurreição, sejam chamados 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e 7º Domingos da Páscoa. “Os oito 
primeiros dias do tempo pascal formam a oitava da Páscoa e são celebrados como 
solenidades do Senhor” (NALC 24). 

É muito oportuno que as crianças da catequese recebam sua primeira comunhão nestes 
domingos pascais (OS, no 103).

O Domingo de Pentecostes encerra este tempo sagrado de cinquenta dias (NALC, no 23). 
No Brasil, celebra-se no 7º Domingo da Páscoa a solenidade da Ascensão do Senhor. 

A semana entre a Ascensão e Pentecostes, caracteriza-se pela preparação da vinda do 
Espírito Santo. Em sintonia com as outras Igrejas cristãs, no Brasil, realizamos nesta semana 
a “Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos”.
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02 SEGUNDA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio)

As mulheres saíram correndo do sepulcro 
deixado vazio pelo Ressuscitado. Mas Ele as 
surpreende no caminho, indo ao encontro 
delas. E as envia ao encontro dos outros 
discípulos. Jesus ressuscitou; a notícia corre 
de boca em boca; sua missão continua; a 
caminhada prossegue. Que a Palavra e a 
Eucaristia nos alimentem nos caminhos da 
missão.

Antífona da entrada - Ex 13,5.9

O Senhor vos introduziu na terra onde 
correm leite e mel; que sua lei esteja sempre 
em vossos lábios, aleluia!

Oração do dia 

Ó Deus, que fazeis crescer a vossa Igreja, 
dando-lhe sempre novos filhos e filhas, 
concedei que por toda a vida estes vossos 
servos e servas sejam fiéis ao sacramento do 
batismo que receberam professando a fé. 

Leitura - At 2,14.22-33

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

14No dia de Pentecostes,  Pedro de pé, 
junto com os onze apóstolos, levantou a voz e 

22falou à multidão:  "Homens de Israel, escutai 
estas palavras: Jesus de Nazaré foi um homem 
aprovado por Deus, junto de vós, pelos 
milagres, prodígios e sinais que Deus rea-
lizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós 

23bem o sabeis.  Deus, em seu desígnio e pre-
visão, determinou que Jesus fosse entregue 
pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, 

24pregando-o numa cruz.  Mas Deus ressus-
citou a Jesus, libertando-o das angústias da 
morte, porque não era possível que ela o 

25dominasse.  Pois Davi dele diz: 'Eu via 

sempre o Senhor diante de mim, pois está à 
26minha direita para eu não vacilar.  Alegrou-se 

por isso meu coração e exultou minha língua e 
até minha carne repousará na esperança.               
27 Porque não deixarás minha alma na região 
dos mortos nem permitirás que teu Santo ex-

28perimente corrupção.  Deste-me a conhe-
cer os caminhos da vida e a tua presença me 

29encherá de alegria'.  Irmãos, seja-me per-
mitido dizer com franqueza que o patriarca 
Davi morreu e foi sepultado e seu sepulcro 

30está entre nós até hoje.  Mas, sendo profeta, 
sabia que Deus lhe jurara solenemente que 

           um de seus descendentes ocuparia o trono. 
31 É, portanto, a ressurreição de Cristo que 
previu e anunciou com as palavras: 'Ele não foi 
abandonado na região dos mortos e sua carne 

32não conheceu a corrupção'.  Com efeito, 
Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto 
todos nós somos testemunhas". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 15(16),1-2a e 
5.7-8.9-10. 11(R/. 1)

R. Guardai-me, ó Deus, porque em 
vós me refugio!

Ou:  Aleluia, Aleluia, Aleluia* .

1.  Guardai-me, ó Deus, porque em vós 
me refugio! Digo ao Senhor: "Somente vós 
sois meu Senhor; Ó Senhor, sois minha he-
rança e minha taça, meu destino está seguro 
em vossas mãos! R.

2.  Eu bendigo o Senhor, que me acon-
selha, e até de noite me adverte o coração. 
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois 
se o tenho a meu lado não vacilo. R.

3.  Eis por que meu coração está em festa, 
minha alma rejubila de alegria, e até meu 
corpo no repouso está tranquilo; pois não 
haveis de me deixar entregue à morte, nem 
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vosso amigo conhecer a corrupção. R.
4.  Vós me ensinais vosso caminho para a 

vida; junto a vós, felicidade sem limites, delí-
cia eterna e alegria ao vosso lado! R.

 
Aclamação ao Evangelho - Sl 117

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Este é o dia que o Senhor fez para nós, 

alegremo-nos e nele exultemos! R.

Evangelho - Mt 28,8-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus 

8Naquele tempo:  As mulheres partiram 
depressa do sepulcro. Estavam com medo, 
mas correram com grande alegria, para dar a 

9notícia aos discípulos.  De repente, Jesus foi 
ao encontro delas, e disse: "Alegrai-vos!" As 
mulheres aproximaram-se, e prostraram-se 

10diante de Jesus, abraçando seus pés.  Então 
Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide 
anunciar aos meus irmãos que se dirijam para 

11a Galileia. Lá eles me verão".  Quando as 
mulheres partiram, alguns guardas do túmulo 
foram à cidade, e comunicaram aos sumos 

12sacerdotes tudo o que havia acontecido.  Os 
sumos sacerdotes reuniram-se com os 
anciãos, e deram uma grande soma de 

13dinheiro aos soldados,  dizendo-lhes: "Dizei 
que os discípulos dele foram durante a noite e 

             roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. 
14 Se o governador ficar sabendo disso, nós o 

15convenceremos. Não vos preocupeis".  Os 
soldados pegaram o dinheiro, e agiram de 
acordo com as instruções recebidas. E assim, 
o boato espalhou-se entre os judeus, até ao 
dia de hoje. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A pregação dos Apóstolos centra-se, 
desde o início, no mistério central da nossa fé: 
a Morte e a Ressurreição de Jesus. Oremos 
Àquele que pela Ressurreição venceu a morte: 

R. Cristo Ressuscitado, ouvi-nos.

1.  Para que a fé em Jesus Ressuscitado 
contagie, de tal forma, a Igreja inteira, que ela 
proclame esta Boa Notícia, como o fizeram os 
onze Apóstolos, oremos ao Senhor.

2.  Para que a fé em Jesus Ressuscitado 
seja mais forte do que a mentira dos seus 
inimigos e mais poderosa do que a força do 
dinheiro e do poder, oremos ao Senhor.

3.  Para que a fé em Jesus Ressuscitado, 
notícia alegre no coração de Madalena, vença 
o temor de cada irmão e cada irmã, oremos ao 
Senhor.

4.  Para que a fé em Jesus Ressuscitado 
dê firmeza aos corações dos que vacilam e 
reanime os que se sentem mais deprimidos, 
oremos ao Senhor.

5.  Para que a fé em Jesus Ressuscitado 
dê alegria aos que entre nós andam tristes e dê 
a vida eterna aos que partiram, oremos ao 
Senhor. 

Senhor Jesus, que fostes morto e estais 
vivo, fazei que andemos sempre junto de Vós, 
para aprendermos os vossos caminhos. Vós 
que sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo para que, renovados 
pela profissão da fé e pelo santo batismo, 
consigamos a felicidade eterna. 

Prefácio da Páscoa, I

Antífona da comunhão - Rm 6,9

O Cristo, ressuscitado dos mortos, já não 
morre; a morte não tem mais poder sobe ele, 
aleluia!

Oração depois da comunhão

Transborde, ó Deus, em nossas almas a 
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 28,8-15

 ressurreição de Jesus continua a fazer notícia. “Ressuscitou dos mortos!”, diz o anjo 

A(v. 6). “Alegrem-se!”, diz Jesus (v. 9). É o Evangelho – a boa notícia – da Páscoa. Este 
anúncio é o centro da fé cristã. Aquele mesmo Jesus, que morreu e foi sepultado, 

venceu a morte, nos comunica a sua alegria e a sua vida.
- O Evangelho de hoje conta – na versão de Mateus – a experiência daquelas mulheres 

(aqui são só duas) – Maria Madalena e a outra Maria – que, na manhã de Páscoa, escutam o 
anúncio e O veem.

- O anjo e o Ressuscitado dizem as mesmas palavras. O Ressuscitado, com efeito, é a 
Palavra, a Palavra única e definitiva de Deus. A Palavra é destinada não só às mulheres e aos 
discípulos, mas a todos (cf. Mt 28, 16-20). Tanto as mulheres, como os discípulos, como toda 
criatura, encontrarão o Ressuscitado na Palavra e o reconhecerão à medida que a colocarem em 
prática. É essa a experiência do Ressuscitado que nos é dado fazer.

- Os judeus – com exceção dos saduceus – já acreditavam na ressurreição dos mortos 
(cf. Mt 22,23-33; Ez 37,13ss.). Nesse contexto, a ressurreição do Messias, o primogênito, é 
antecipação da ressurreição dos outros irmãos e irmãs. Ouvindo, acolhendo e vivendo a 
Palavra, eles se tornarão filhos e filhas. A ressurreição – que é a salvação plenamente realizada – 
é fruto do ouvir a Palavra (cf. Rm 10,8ss.). 

- Após o encontro com as mulheres (pois é ele primeiro que se encontra conosco), o 
Ressuscitado as envia para os irmãos (vv. 8-10). Indo ao encontro dos outros, encontramos o 
Outro. Amando-os, vivemos no seu Espírito e estamos no Pai (vv. 16-20).

- O Evangelho – que já contou um primeiro envio em missão (cf. Mt 10) e os primeiros 
frutos dessa missão na vida das comunidades e no coração dos discípulos (cf. Mt 10,25-27) – 
quer chegar a todos os irmãos e irmãs (vv. 7.10.19; cf. Mt 28,16ss.). Na missão, realizamos 
nossa vocação de filhos e filhas, contagiando os irmãos e as irmãs com a nossa alegria. 
Vivemos com o Ressuscitado, que vive conosco (cf. Mt 28,20). 

- Os guardas se deixam corromper por dinheiro (vv. 11-15). Não são como as duas 
Marias, que anunciam o Ressuscitado. Preferem ser como Judas e os que se entregam à sua 
incredulidade. Tornam-se, assim, vítimas e propagandistas da mentira e da morte. 

Santos do dia: Maria do Egito (+ 430). Eustásio de Luxeuil (+ 629). Ebba de Coldingham 
(+ 870). Henrique de Baumburg (século XII). Francisco de Paula (1436-1507). Leopoldo de 
Gaiche (1732-1815). Francisco Coll (1812-1875).

Memória histórica: A Coroa Espanhola ordena ensinar castelhano aos índios (1550). A 
Argentina ocupa militarmente as Ilhas Malvinas (1982). Greve conjunta em oito países da Europa 
pelo emprego e as conquistas sociais (1993). Morte do Papa João Paulo II (2005).

Datas comemorativas: Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Nascimento de 
Francisco Cândido Xavier (1910).

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Aleluia. Vem das palavras hebraicas “hallel” (= louvai) + “Jah” (= Javé), que formam a 
palavra “halleluyah”, e quer dizer “louvai a Javé” (louvai a Deus, louvai ao Senhor). Na Bíblia 

graça dos sacramentos pascais, para que, 
tendo nos introduzido no caminho da salva-

ção, nos torneis dignos dos vossos dons. 
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hebraica, aparece somente nos Salmos 104-106, 111-113; 115-117; 135; 146-150. Na Setenta e 
na Vulgata, não é traduzida, mas simplesmente transliterada, quer dizer, “hallelouyah” passa a ser 
“alleluia”. Provavelmente era usada como uma aclamação litúrgica, geralmente colocada no início 
ou no fim (ou no início e no fim) de alguns Salmos. Aparece também em Tob 13,22, 3Mc 7,13 e em 
Ap 19,1-6.

03 TERÇA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio)

Maria de Magdala, a Madalena, chora a 
perda de Jesus. Ela O procura, pois não sabe 
viver sem Ele. Ele é único para ela e a conhece 
como ninguém. Ele diz: “Mulher”; ela 
responde: “Mestre”! É o mistério do nome: 
único, absolutamente pessoal. É o encontro 
do amor. Do amor que “não segura”, 
justamente para não perder o amor. 

Antífona da entrada - Eclo 15,3-4

Deu-lhes a água da sabedoria, tornou-se a 
sua força, e não vacilam; vai exaltá-los para 
sempre, aleluia!

Oração do dia 

Ó Deus, que nos concedestes a salvação 
pascal, acompanhai o vosso povo com os 
vossos dons celestes, para que, tendo con-
seguido a verdadeira liberdade, possa um dia 
alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. 

Leitura - At 2,36-41

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

No dia de Pentecostes, Pedro disse aos 
36judeus:  "Que todo o povo de Israel reco-

nheça com plena certeza: Deus constituiu 
Senhor e Cristo a este Jesus que vós cruci-

37ficastes".  Quando ouviram isso, eles ficaram 
com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e 
aos outros apóstolos: "Irmãos, o que devemos 

38fazer?"  Pedro respondeu: "Convertei-vos e 

cada um de vós seja batizado em nome de 
Jesus Cristo, para o perdão dos vossos 
pecados. E vós recebereis o dom do Espírito 

39Santo.  Pois a promessa é para vós e vossos 
filhos, e para todos aqueles que estão longe, 
todos aqueles que o Senhor nosso Deus cha-

40mar para si".  Com muitas outras palavras, 
Pedro lhes dava testemunho, e os exortava, 
dizendo: "Salvai-vos dessa gente corrom-

41pida!"  Os que aceitaram as palavras de Pedro 
receberam o batismo. Naquele dia, mais ou 
menos três mil pessoas, se uniram a eles.                     
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),4-5. 
18-19.20 e 22(R/. 5b)

R. Transborda em toda a terra a 
bondade do Senhor.

1.  Reta é a palavra do Senhor, e tudo o 
que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a 
justiça, transborda em toda a terra a sua  
graça. R.

2.  Mas o Senhor pousa o olhar sobre os 
que o temem, e que confiam esperando em 
seu amor, para da morte libertar as suas vidas 
e alimentá-los quando é tempo de penúria. R.

3.  No Senhor nós esperamos confiantes, 
porque ele é nosso auxílio e proteção! Sobre 
nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma 
forma que em vós nós esperamos! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 117

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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V. Este é o dia que o Senhor fez para nós, 
alegremo-nos e nele exultemos! R.

Evangelho - Jo 20,11-18

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Maria estava do lado de 11

fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, 
inclinou-se e olhou para dentro do túmulo.           
12 Viu, então, dois anjos vestidos de branco, 
sentados onde tinha sido posto o corpo de 
Jesus, um à cabeceira e outro aos pés.  Os 13

anjos perguntaram: “Mulher, por que cho-
ras?” Ela respondeu: “Levaram o meu Senhor 
e não sei onde o colocaram”.  Tendo dito 14

isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus,            
de pé. Mas não sabia que era Jesus.  Jesus 15

perguntou-lhe: “Mulher, por que choras? A 
quem procuras?” Pensando que era o jardi-
neiro, Maria disse: “Senhor, se foste tu que o 
levaste dize-me onde o colocaste, e eu o irei 
buscar”.  Então Jesus disse: “Maria!” Ela 16

voltou-se e exclamou, em hebraico: “Rabuni” 
(que quer dizer: Mestre).  Jesus disse: “Não 17

me segures. Ainda não subi para junto do Pai. 
Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para 
junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e 
vosso Deus”.  Então Maria Madalena foi 18

anunciar aos discípulos: “Eu vi o Senhor!”, e 
contou o que Jesus lhe tinha dito. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos, irmãs: Acreditar que Jesus ressus-
citou implica a conversão e, como conse-
quência, o pedido do Batismo. Peçamos ao 
Pai que nos converta cada dia: R. Senhor, 
convertei a nossa vida.

1.  Pelos que anunciam Cristo crucificado 
e ressuscitado, pelos que se convertem e 
recebem o Batismo e pelos que se abrem aos 
dons do Espírito, oremos, irmãos.

2.  Por aqueles a quem o Evangelho 

transforma o coração, pelos que, de longe, 
ouvem o apelo do Senhor e pelos que não se 
deixam seduzir por falsos enganos, oremos, 
irmãos.

3.  Pelas mulheres cristãs que dão tes-
temunho da sua fé, pelas que choram, se 
compadecem e sabem amar, e pelas que 
procuram, acima de tudo, o Crucificado, 
oremos, irmãos.

4.  Por aqueles que sabem sofrer unidos a 
Deus, pelos que creem que Jesus protege os 
fracos e pelos que dizem com verdade: “Vi o 
Senhor”, oremos, irmãos.

5.  Por nós próprios e pelos demais mem-
bros de nossa comunidade, pelas crianças, 
jovens e adultos que participam da Catequese, 
e pelos catequistas que lhes falam de Jesus, 
oremos, irmãos. 

Senhor, nosso Deus, chamai-nos em cada 
dia pelo nosso nome, como o vosso Filho fez a 
Maria Madalena. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade, as oferen-
das da vossa família e concedei-nos, com o 
auxílio da vossa proteção, sem perder o que 
nos destes, alcançar os bens eternos. 

Prefácio da Páscoa, I

Antífona da comunhão - Cl 3,1-2

Se ressuscitastes com o Cristo, buscai as 
coisas do alto, onde o Cristo está sentado à 
direita de Deus: tende gosto pelas coisas do 
alto, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ouvi-nos, ó Deus todo-poderoso, e pre-
parai os corações dos vossos filhos e filhas 
que enriquecestes com a graça do batismo, 
para que possam merecer a felicidade eterna. 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,11-18

aria Madalena é a esposa que procura o Esposo (cf. Mt 28,9-10). Simboliza a Mcomunidade que procura o seu Senhor. Os dois, finalmente, se encontram. A Esposa 
o abraça. Antecipam-se as núpcias de Ap 21-22. Deus atinge o objetivo que se 

prefixara desde sempre. No jardim próximo daquele outro em que está plantada a nova árvore da 
vida, explode a nova criação. Jesus e Madalena são o novo Adão e a nova Eva. A criação é 
transmutada em nova criação!

- Esse encontro tem tudo a ver com o precedente (cf. Jo 20,1-10), em que Pedro e o 
discípulo amado correm juntos – mas uma distância infinita os separa – para o túmulo de Jesus. 
O discípulo do amor viu e acreditou (cf. Jo 20,8). Pode-se olhar sem ver. Só quem ama, vê. O 
essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração (Saint-Exupéry*). O amor tem olhos 
novos porque tem um coração novo, diferente. Aquele de que fala Ezequiel: “Darei para vocês um 
coração novo, e colocarei um espírito novo dentro de vocês” (Ez 36,26). Só então, “todos, 
grandes e pequenos, me conhecerão” (Jr 31,34). Há uma relação complexa entre o amor e a fé. 
Certamente, porém, o amor é princípio de fé e de conhecimento. A gente só crê e conhece aquilo 
– ou aquele, ou aquela – que ama.

- Quem ama fica nas trevas enquanto o seu nome não é pronunciado pela boca do(a) 
amado(a), empurrada pelo coração. É por isso que Maria, enquanto o Ressuscitado não se 
manifesta e não a chama pelo nome, se derrete em lágrimas. Não é só o sepulcro que está – 
felizmente – vazio. Vazio está também o seu coração, que, então, é como um sepulcro, onde o 
amado não se faz presente. Só quando ele a chamar – como o belo pastor chama as ovelhas, uma 
a uma, pelo nome (cf. Jo 10,1-18) – ela sai do luto e se lança nas pastagens da vida, da vida 
abundante (cf. Jo 10,3.9.10).

- O discípulo amado não é nenhum amante de Jesus. O discípulo amado, que “viu e 
acreditou”, representa a essência da fé como resposta à pergunta que o sepulcro vazio lança a 
todos. A Madalena não é também nenhuma amante de Jesus, como quer fazer crer certa literatura 
sensacionalista, de hoje e de ontem, mas representa o amor que vê. A fé é amor que vê, toca e 
ouve o próprio Senhor. É justamente por isso que, do discípulo amado, se diz que ele “viu” – não 
Jesus, mas os sinais – e “acreditou” em Jesus; de Maria Madalena, se diz que “viu o Senhor”. 
Fausti diz: “Passa-se do ver os sinais que fazem crer ao ver o Senhor que torna críveis os sinais”! 
Que maravilha!

- O amor se torna experiência do Ressuscitado: “Quem me ama será amado por meu Pai. 
Eu também o amarei e me manifestarei a ele” (Jo 14,21). O amor torna o amado presente. O amor 
revela o amado ao(à) amante. A experiência das mulheres e dos primeiros discípulos antecipa o 
encontro final, quando veremos Deus face a face, como Ele é (cf. 1Cor 13). Ao mesmo tempo, a 
experiência das mulheres revela o novo modo de ser de Jesus, que é justamente Seu novo modo 
de ser para nós: é a presença, espiritual e gloriosa, daquele, que, tendo sido glorificado, nos dá o 
seu Espírito, para que nós, indo ao encontro dos irmãos e irmãs, caminhemos ao seu encontro, 
onde ele está. A obra do Filho continua nos irmãos. Só será completa quando todos se 
descobrirem filhos e irmãos. O seu retorno ao Pai só estará completo quando todos tivermos feito 
o seu mesmo caminho de volta. Só então a casa recenderá de perfume como quando o Senhor se 
entretinha no Jardim com os filhos dos homens (cf. Gn 3,8). 

- A passagem da tristeza à alegria é a ressonância da ressurreição em nós. É a nossa 
ressurreição. A alegria é presente de Deus. A tristeza, armadilha do inimigo. O inimigo não se 
cansa de combater a alegria em nossos corações, querendo roubá-la. A alegria é o coroamento 
do amor correspondido, manifestação do próprio Deus, sinal da sua presença: “Deus é amor: 
quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele” (1Jo 4,16). 
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Santos do dia: Ludbirgo (+ 880). José o Compositor (816-886). Thiento de Wessobrunn 
(900-955). Ricardo de Chichester (1198-1253). Gandolfo de Binasco (1200-1260). Elisabeth 
Koch (1815-1899). 

Testemunhas do Reino: Víctor Biochenko (Argentina, 1976). 

Memória histórica: Assinatura do Tratado do Atlântico Norte (NATO-OTAN) (1949). Brasil 
aprova seu Plano de Informática (1986).

04 QUARTA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio)

Na Liturgia da Palavra de hoje, vamos  
ouvir uma das mais belas páginas do Evan-
gelho: os discípulos de Emaús. O encontro 
com Jesus transforma os dois fugitivos de 
Emaús em discípulos missionários. E nós? Até 
quando fugiremos de Jesus e da sua co-
munidade? Deixemos que Jesus nos encon- 
tre e nos transforme também nesta Santa 
Eucaristia. 

Antífona da entrada - Mt 25,34

Vinde, benditos de meu Pai: tomai posse 
do reino preparado para vós desde o princípio 
do mundo, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, que nos alegrais todos os anos 
com a solenidade da ressurreição do Senhor, 
concedei-nos, pelas festas que celebramos 
nesta vida, chegar às eternas alegrias. 

Leitura - At 3,1-10

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1Naqueles dias:  Pedro e João subiram ao 
              Templo para a oração das três horas da tarde.

2 Então trouxeram um homem, coxo de nas-
cença, que costumavam colocar todos os dias 
na porta do Templo, chamada Formosa, a fim 

                    de que pedisse esmolas aos que entravam.

3 Quando viu Pedro e João entrando no Templo, 
4o homem pediu uma esmola.  Os dois olha-

ram bem para ele e Pedro disse: "Olha para 
5nós!"  O homem fitou neles o olhar, esperando 

6receber alguma coisa.  Pedro então lhe disse: 
"Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu 
te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, 

7levanta-te e anda!"  E pegando-lhe a mão 
direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os 
pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. 
8 Então ele deu um pulo, ficou de pé e come-
çou a andar. E entrou no Templo junto com 
Pedro e João, andando, pulando e louvando a 

9Deus.  O povo todo viu o homem andando e 
10louvando a Deus.  E reconheceram que era 

ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na 
porta Formosa do Templo. E ficaram admi-
rados e espantados com o que havia acon-
tecido com ele. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104(105),1-2. 
3-4.6-7.8-9(R/. 3b)

R. Exulte o coração dos que buscam 
o Senhor.

1.  Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, 
anunciai entre as nações seus grandes feitos! 
Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas 
as suas maravilhas! R.

2.  Gloriai-vos em seu nome que é santo, 
exulte o coração que busca a Deus! Procurai o 
Senhor Deus e seu poder, buscai constante-
mente a sua face! R.
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3.  Descendentes de Abraão, seu servi-
dor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mes-
mo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas 
leis em toda a terra. R.

4.  Ele sempre se recorda da Aliança, 
promulgada a incontáveis gerações; da 
Aliança que ele fez com Abraão, e do seu 
santo juramento a Isaac. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 117(118),24

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Este é o dia que o Senhor fez para nós, 

alegremo-nos e nele exultemos! R.

Evangelho - Lc 24,13-35

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

13 Naquele mesmo dia, o primeiro da 
semana, dois dos discípulos de Jesus iam 
para um povoado, chamado Emaús, distante 

14onze quilômetros de Jerusalém.  Conver-
savam sobre todas as coisas que tinham 

15acontecido.  Enquanto conversavam e discu-
tiam, o próprio Jesus se aproximou e come-

16çou a caminhar com eles.  Os discípulos, 
porém, estavam como que cegos, e não o 

 17reconheceram.  Então Jesus perguntou: "O 
que ides conversando pelo caminho?" Eles 

18pararam, com o rosto triste,  e um deles, 
chamado Cléofas, lhe disse: "Tu és o único 
peregrino em Jerusalém que não sabe o que    

19lá aconteceu nestes últimos dias?"  Ele 
perguntou: "O que foi?" Os discípulos res-
ponderam: "O que aconteceu com Jesus, o 
Nazareno, que foi um profeta poderoso em 
obras e palavras, diante de Deus e diante de 

20todo o povo.  Nossos sumos sacerdotes e 
nossos chefes o entregaram para ser conde-

21nado à morte e o crucificaram.  Nós espe-
rávamos que ele fosse libertar Israel, mas, 
apesar de tudo isso, já faz três dias que todas 

22essas coisas aconteceram!  É verdade que 
algumas mulheres do nosso grupo nos deram 
um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo 

23 e não encontraram o corpo dele. Então 
voltaram, dizendo que tinham visto anjos e 
que estes afirmaram que Jesus está vivo.            
24 Alguns dos nossos foram ao túmulo e 
encontraram as coisas como as mulheres 

              tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu". 
25 Então Jesus lhes disse: "Como sois sem 
inteligência e lentos para crer em tudo o que 

26os profetas falaram!  Será que o Cristo não 
devia sofrer tudo isso para entrar na sua 

27glória?"  E, começando por Moisés e pas-
sando pelos Profetas, explicava aos discí-
pulos todas as passagens da Escritura que 

28falavam a respeito dele.  Quando chegaram 
perto do povoado para onde iam, Jesus fez de 

29conta que ia mais adiante.  Eles, porém, 
insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conos-
co, pois já é tarde e a noite vem chegando!" 

30Jesus entrou para ficar com eles.  Quando             
se sentou à mesa com eles, tomou o pão, 

                            abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. 
31 Nisso os olhos dos discípulos se abriram e 
eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, 

32desapareceu da frente deles.  Então um disse 
ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração 
quando ele nos falava pelo caminho, e nos 

33explicava as Escrituras?"  Naquela mesma 
hora, eles se levantaram e voltaram para 
Jerusalém onde encontraram os Onze reuni-

34dos com os outros.  E estes confirmaram: 
"Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu 

35a Simão!"  Então os dois contaram o que 
tinha acontecido no caminho, e como tinham 
reconhecido Jesus ao partir o pão. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos em Cristo: Com a Ressurreição de 
Jesus, entrou no mundo a vitória da vida sobre 
a morte. Peçamos ao Filho de Deus, que está 
vivo: R. Ficai conosco, Senhor! Dai-nos a 
Vida.

1.  Pelas comunidades cristãs que se 
reúnem para orar, pelos fiéis que invocam o 
Nome de Jesus e fazem o bem e pelos mi-
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nistros que perdem a esperança e desani-
mam, oremos com fé e esperança.

2.  Pelos países que não confiam nas suas 
riquezas, pelos homens e mulheres que 
pedem ao Senhor o que não têm e por aqueles 
que agradecem a Deus o que recebem, ore-
mos com fé e esperança. 

3.  Pelos discípulos e discípulas que sen-
tem o coração arder, quando Jesus lhes 
explica as Escrituras, e por aqueles que O 
reconhecem no partir do Pão, oremos com fé 
e esperança. 

4.  Pelos doentes que pedem auxílio a 
Deus e aos irmãos e irmãs, pelas pessoas que 
os ajudam espiritualmente e pelos amigos que 
de dia e de noite dão apoio, oremos com fé e 
esperança.

5.  Por aqueles de nós cujo coração anda 
mais triste, pelos que o percebem, se apro-
ximam e abrem um sorriso, e por aqueles que 
encontram Deus ao comungar, oremos com fé 
e esperança. 

Fazei, Senhor Jesus, que a nossa par-

ticipação na Eucaristia nos ensine a estar ao 
lado dos que sofrem. Vós que viveis e reinais 
pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, este sacrifício da reden-
ção humana, para que ele nos reconcilie 
convosco e nos conceda salvação nesta vida e 
na outra. 

Prefácio da Páscoa, I

Antífona da comunhão - Lc 24,35

Os discípulos reconheceram o Senhor 
Jesus ao partir o pão, aleluia!

Oração depois da comunhão

Purificados da antiga culpa, nós vos 
pedimos, ó Deus, que a comunhão no 
sacramento do vosso Filho nos transforme em 
nova criatura. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 24,13-35 

ó no Evangelho de Lucas encontramos o relato dos discípulos de Emaús que é uma das 

Spérolas do Evangelho. Com rara mestria e beleza, Lucas nos mostra como o Senhor 
ressuscitado está presente na vida e no caminho das pessoas e como pode ser 

encontrado. Os dois peregrinos são símbolo de todos nós. De fato, nosso coração, nosso 
semblante e nosso caminho mudam quando encontramos o Vivente na mesa da Palavra e do 
Pão. O caminho desenhado por Lucas – do não reconhecimento (v. 16) ao reconhecimento do 
Senhor (v. 31 e 45) – é o caminho proposto ao leitor e à leitora que queiram fazer a experiência 
do encontro com o Senhor. 

-  O primeiro dia da semana: É o domingo, dia da ressurreição do Senhor! O Evangelho, 
além de ser boa notícia, traz novidade, inaugura um novo tempo, uma nova maneira de celebrar 
a vida em comunidade. Para o Antigo Testamento, o sétimo dia (Sábado, em hebraico é 
shabbat) é o dia de descanso, porque Deus também descansou. O ponto alto é no final da 
Criação. Jesus também conclui sua obra no sexto dia, às três horas da tarde. No Sábado, Ele 
descansa, isto é, observa o Sábado. Mas Jesus ressuscitou no “primeiro dia da semana” (Mt 
28,1). Inicia-se a Nova Criação que não tem fim! Por isso, os cristãos começaram a celebrar no 
primeiro dia da semana (At 20,7; 1Cor 16,1-2; Ap 1,10).

-  Dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado: Dois discípulos caminham e estão 
com medo (motivos para o medo é que não faltam!). Fogem da cidade grande, fogem do lugar 
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onde foi morto o seu Mestre. Só sabemos o nome de um deles: Cléofas. Alguns biblistas 
sugerem que fossem um homem e uma mulher. Em Jo 19,25 se fala de uma Maria, mulher de 
Clópas.

-   Jesus se “aproxima” deles. A Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles:
iniciativa é dele. E começa a caminhar com eles. Jesus faz uma perguntinha. Nem precisava, 
Ele conhecia o problema e o medo deles. Mas Ele se faz de desconhecido. Chega até a receber 
uma repreensão: “És o único forasteiro que não sabes?” Os olhos deles estão fechados. E seus 
rostos estão sombrios. Jesus escuta, gasta tempo em ouvir a história deles. Só um deles fala. 
Vejam por quanto tempo Jesus ficou escutando... Quem está angustiado e com medo, precisa 
ser escutado, para depois ser animado.

-  Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram!: 
Chegou a vez de Jesus também dar uma repreensão a eles: “Como vocês são lerdos para 
entender!” O medo muitas vezes existe dentro de nós, porque deixamos que ele nos feche os 
olhos. Jesus começa a usar a Bíblia. Jesus mostra que conhece bem as Escrituras e começa 
por Moisés e percorre todos os Profetas (isso significa todo o AT). Usa o texto certo, na hora 
certa, para as pessoas certas, do jeito certo (como a canção do Pe. Zezinho).

-  Chegam à encruzilhada. Jesus Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!: 
faz de conta que vai embora. Eles o convidam para entrar na casa: “Fica conosco...” Isso mostra 
que Jesus já não é um estranho para eles. Só convidamos para entrar na casa quem nós 
conhecemos...

-  Jesus abençoa e parte o pão. Tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía: 
Assim como a Palavra alimentou o espírito deles, o corpo também precisa ser alimentado e 
nutrido. Pão a ser partilhado, deve ser pão abençoado. Quando Jesus se torna refeição, entra 
dentro deles e por isso “pode ir embora fisicamente”. Mesmo ficando invisível, Jesus continua 
com eles. Eles então começam a refletir, fazem memória. Recordam como Jesus caminhou 
com eles e das coisas que Ele falou... Os discípulos recordam o efeito da Palavra “ela fez o 
coração arder” – “pegar fogo!”. Mas o que fez com que eles abrissem os olhos foi o gesto da 
partilha. Então decidem retornar. Voltar de onde partiram. Agora já é noite. Mas já não existe 
mais o medo. Voltam para a cidade assassina. Vão encontrar os outros irmãos que estão com 
medo.

Jesus caminhou com os discípulos que estavam tristes e com medo. Hoje Jesus também 
caminha conosco e podemos encontrá-lo sempre quando fazemos nossas caminhadas 
(sobretudo se estamos tristes e com medo); quando ouvimos a Palavra de Deus; quando o 
convidamos para entrar na nossa casa e no nosso coração; quando comungamos e partimos o 
pão; quando vamos à comunidade que se encontra reunida.

Santos do dia: Isidoro de Sevilha (560-636). Henrique Richter (1898-1945). 

Testemunhas do Reino: Martin Luther King (Estados Unidos, 1968). Rosário Godoy e 
família (El Salvador, 1985). 

Memória histórica: A Coroa Portuguesa incentiva os casamentos entre indígenas, negros e 
brancos (1775). Martin Luther King Jr Day nos Estados Unidos (feriado nacional).

Datas comemorativas: Dia do Parkinsoniano. Dia contra a prostituição infantil. 
Assassinato de Martin Luther King, pastor e ativista político norte-americano contra o racismo e 
pelos direitos humanos (1968). 
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05 QUINTA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio)

Jesus aparece de surpresa aos discípulos. 
Ficam assustados: seria um fantasma? Abso-
lutamente. O Ressuscitado é o mesmo Jesus 
que eles conheceram, com quem eles co-
miam e bebiam, que morreu na cruz. O ponto 
de chegada da ressurreição é Jesus glo-
rificado, mas seu ponto de partida é Jesus 
crucificado. É com o Crucificado Ressuscitado 
que vamos nos encontrar nesta Eucaristia. 

Antífona da entrada - Sb 10,20-21

Senhor, todos louvaram, unânimes, a 
vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria 
abriu os lábios dos mudos, e tornou eloquente 
a língua das crianças, aleluia!

Oração do dia 

Ó Deus, que reunistes povos tão diversos 
no louvor do vosso nome, concedei aos que 
renasceram nas águas do batismo ter no 
coração a mesma fé e na vida a mesma 
caridade.

Leitura - At 3,11-26

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

11Naqueles dias:  Como o paralítico não 
deixava mais Pedro e João, todo o povo, 
assombrado, foi correndo para junto deles, no 

12chamado "Pórtico de Salomão".  Ao ver isso, 
Pedro dirigiu-se ao povo: "Israelitas, por que 
vos espantais com o que aconteceu? Por que 
ficais olhando para nós, como se tivéssemos 
feito este homem andar com nosso próprio 

13poder ou piedade?  O Deus de Abraão, de 
Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepas-
sados glorificou o seu servo Jesus. Vós o 
entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, 

14que estava decidido a soltá-lo.  Vós rejeitas-

tes o Santo e o Justo, e pedistes a libertação 
15para um assassino.  Vós matastes o autor da 

vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e 
16disso nós somos testemunhas.  Graças à fé 

no nome de Jesus, este Nome acaba de 
fortalecer este homem que vedes e reco-
nheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe 
deu perfeita saúde na presença de todos vós.     
17 E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes 

        por ignorância, assim como vossos chefes. 
18 Deus, porém, cumpriu desse modo o que 
havia anunciado pela boca de todos os 
profetas: que o seu Cristo haveria de sofrer.         
19 Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, 

         para que vossos pecados sejam perdoados. 
20 Assim podereis alcançar o tempo do re-
pouso que vem do Senhor. E ele enviará 

21Jesus, o Cristo, que vos foi destinado.  No 
entanto, é necessário que o céu o receba, até 
que se cumpra o tempo da restauração de 
todas as coisas, conforme disse Deus, nos 
tempos passados, pela boca de seus santos 

22profetas.  Com efeito, Moisés afirmou: 'O 
Senhor Deus fará surgir, entre vossos irmãos, 
um profeta como eu. Escutai tudo o que ele 

23vos disser.  Quem não der ouvidos a esse 
24profeta, será eliminado do meio do povo'.  E 

todos os profetas que falaram, desde Samuel 
e seus sucessores, também eles anunciaram 

25estes dias.  Vós sois filhos dos profetas e da 
aliança, que Deus fez com vossos pais, quan-
do disse a Abraão: 'Através da tua descen-
dência serão abençoadas todas as famílias da 

26terra'.  Após ter ressuscitado o seu servo, 
Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para 
vos abençoar, na medida em que cada um se 
converta de suas maldades". - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 8,2a e 5.6-7. 
8-9(R/. 2ab)

R.  Ó Senhor, nosso Deus, como é 
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grande vosso nome por todo o universo!
 
1.  Ó Senhor, nosso Deus, como é grande 

vosso nome por todo o universo! Pergun-
tamos: "Senhor que é o homem, para dele 
assim vos lembrardes e o tratardes com tanto 
carinho?" R.

2.  Pouco abaixo de Deus o fizestes,  
coroando-o de glória e esplendor; vós lhe 
destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés 
lhe pusestes: R.

3.  As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo 
o gado e as feras da mata; passarinhos e 
peixes dos mares, todo ser que se move nas 
águas. R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 117(118),24

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Este é o dia que o Senhor fez para nós, 

alegremo-nos e nele exultemos! R.

Evangelho - Lc 24,35-48

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

35Naquele tempo:  Os discípulos contaram 
o que tinha acontecido no caminho, e como 

                    tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. 
36 Ainda estavam falando, quando o próprio 
Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A 

37paz esteja convosco!"  Eles ficaram assus-
tados e cheios de medo, pensando que 

38estavam vendo um fantasma.  Mas Jesus 
disse: "Por que estais preocupados, e porque 

39tendes dúvidas no coração?  Vede minhas 
mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai em 
mim e vede! Um fantasma não tem carne, nem 

40ossos, como estais vendo que eu tenho".  E 
dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e 

 41os pés.  Mas eles ainda não podiam acreditar, 
porque estavam muito alegres e surpresos. 
Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa 

42para comer?"  Deram-lhe um pedaço de 
43peixe assado.  Ele o tomou e comeu diante 

44deles.  Depois disse-lhes: "São estas as 
coisas que vos falei quando ainda estava 
convosco: era preciso que se cumprisse tudo 
o que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, 

45nos Profetas e nos Salmos".  Então Jesus 
abriu a inteligência dos discípulos para 

46entenderem as Escrituras,  e lhes disse: 
"Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressus-

47 citará dos mortos ao terceiro dia e no seu 
nome, serão anunciados a conversão e o 
perdão dos pecados a todas as nações, 

48começando por Jerusalém.  Vós sereis 
testemunhas de tudo isso". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos, irmãs: Mataram o autor da vida, 
mas Deus O ressuscitou de entre os mortos. 
Cheios de confiança peçamos ao Pai: R. 
Senhor, iluminai-nos e salvai-nos.

1.  Para que o Pai que está nos Céus 
ensine a sua Igreja a evangelizar o mundo todo 
e a proclamar o núcleo essencial da fé cristã, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que o Pai que está nos Céus 
apresse a vinda do tempo de repouso e paz,  
de que Pedro falou aos Israelitas, rezemos ao 
Senhor.

3.  Para que o Pai que está nos Céus abra 
os olhos e o coração dos que duvidam e os 
faça compreender as Escrituras, rezemos ao 
Senhor.

4.  Para que o Pai que está nos Céus dê 
aos que sofrem no corpo, na alma ou no es-
pírito a glória de contemplar o Ressuscitado, 
rezemos ao Senhor.

5.  Para que o Pai que está nos Céus nos 
faça testemunhas de todas as coisas que o 
Senhor Jesus disse aos Apóstolos, rezemos 
ao Senhor.

Senhor, Deus de nossos pais, que exal-
tastes o vosso Filho Jesus Cristo, ensinai-nos 
a ler a essa luz a história do mundo. Ele que 
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vive e reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos 
apresentamos com alegria. Que elas sejam 
úteis aos que foram batizados e apressem o 
vosso auxílio para nós. 

Prefácio da Páscoa, II

Antífona da comunhão - 1Pd 2,9

Povo resgatado por Deus, proclamai suas 
maravilhas: ele vos chamou das trevas à sua 
luz admirável, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que 
este convívio redentor nos seja um auxílio na 
vida presente e penhor da eterna alegria. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 24,35-48

o Evangelho de hoje, Lucas liga o nosso reconhecimento do Senhor ressuscitado 

Ncom a experiência dos discípulos históricos, Pedro e os outros.

- A diferença entre nós e eles consiste em que eles puderam vê-lo e tocá-lo fisicamente, 
enquanto nós só podemos tocá-lo espiritualmente, mediante a palavra das testemunhas e o 
memorial da ceia (cf. 1Jo 1,1ss.).

- Lucas insiste, aqui, na corporeidade do Ressuscitado. A evangelização em ambiente 
helenista o exige. Os gregos – como os egípcios, já antes deles – acreditavam na imortalidade 
da alma, mas não na ressurreição dos corpos (cf. At 17,18.32; 26,8.24). (Tendência 
semelhante vemos hoje, que se exprime no expressivo crescimento do espiritismo, sobretudo 
em ambientes ricos e letrados). 

- Atenção, porém. A ressurreição de Jesus não é uma simples reanimação de cadáver, 
uma volta à vida biológica anterior. Foram assim as ‘ressurreições’ da filha de Jairo, do filho da 
viúva de Naim, do amigo Lázaro. A ressurreição de Jesus é a participação do seu corpo (= da 
sua natureza humana completa) na glória do Filho de Deus. É a glorificação de Jesus. É a total 
transformação da realidade humana de Jesus na realidade divina do Filho. A filha de Jairo, o 
jovem de Naim, o amigo Lázaro, mais cedo ou mais tarde, morreram de novo. Jesus, não. Ele 
não só não morre mais, mas vive, vive para sempre, porque vive uma vida qualitativamente 
superior – aliás, infinitamente superior – à vida que vivia antes.

- A ressurreição, por isso, não é um conteúdo secundário ou marginal da fé. A 
ressurreição se situa no coração da fé. Com ela mantém-se de pé ou cai por terra tanto a 
promessa de Deus como a esperança última do homem (cf. 1Cor 15,26). De fato, se Cristo não 
ressuscitou, a nossa fé é ilusória, e a nossa esperança, vã (cf. 1Cor 15,12ss.). 

- Chave de leitura e síntese das Sagradas Escrituras não é esta ou aquela passagem, mas 
o próprio Crucificado, que nos revela Deus como amor e misericórdia infinita. A morte de Jesus 
é a expressão humana do amor do Pai que vai até aos extremos de dar seu Filho por nós (cf. Jo 
3,16). A ressurreição de Jesus é a expressão mais que humana do amor do mesmo Pai que 
devolve seu Filho à vida para que se torne fonte de vida para todos.

- É nossa missão darmos testemunho desse evento único e inigualável. A força que 
sustenta esse testemunho é o Espírito Santo, o poder do alto (v. 49). Assim como desceu sobre 
Maria, na hora da encarnação, descerá sobre eles (cf. Lc 1,35; At 1,8; 2,1ss..33). A 
solidariedade de Deus – a comunhão, se quisermos – com os seres humanos atingiu o alvo e o 
auge. Nos tempos antigos, esteve “diante de nós” como Lei para nos levar à terra prometida 
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(AT). No tempo de Jesus, esteve “conosco” para abrir-nos e mostrar-nos a estrada para o Pai 
(NT). Agora, nesses tempos que – desde a encarnação – são os últimos, ele está “em nós”, 
como vida nova. A semente foi semeada e germinou; cresceu e já está produzindo frutos; a 
colheita, porém, só se dará quando Deus for tudo em todos (cf. 1Cor 15,28). 

- Jesus terminou sua missão. Nós a continuamos – a testemunhamos! – no espaço e no 
tempo, em todos os espaços e em todos os tempos. Modelo da missão é o que ele nos deixou. 
Ele se tornou próximo de nós; devemos nos tornar próximos dos irmãos e irmãs. Ele repartiu 
com as multidões e os discípulos e discípulas a palavra e o pão, tratando com o óleo e o vinho 
suas feridas. As multidões continuam com fome de palavra e de pão; à beira das estradas, as 
vítimas do inimigo – mentiroso e homicida desde o começo, que se veste de amigo, de 
diferente, de maior, de mais forte, de mais bonito, de mais justo etc. – esperam que alguém lhes 
estenda a mão. A pergunta da parábola do Bom Samaritano nos interpela: “Na sua opinião, qual 
dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes” (Lc 10,36). 

Santos do dia: Nicéforo I (758-628). Geraldo de Sauve-Majeure (1025-1095). Juliana de 
Cornillon (1191-1258). Eva de Lüttich (1200-1265). Vicente Ferrer (1350-1419). Catarina 
Tomás (1531-1574). Crescência Höss (1682-1744). Maria Madalena de Bengy (1781-1858). 

Testemunhas do Reino: Juan Carlo D'Costa (Paraguai, 1976). Maria Cristina Gómez (El 
Salvador, 1989). 

Memória histórica: Fujimori dissolve o Congresso, suspende a Constituição e impõe a lei 
marcial (Peru, 1992).

06 SEXTA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio)

A celebração da Eucaristia é sempre um 
encontro com Jesus Ressuscitado. Aquele 
Jesus que, durante o ministério público, se 
deixou conhecer sentado ao redor de uma 
mesa agora se deixa encontrar ao redor da 
mesa da Eucaristia. Vida convivida... vida 
doada... vida repartida... vida celebrada!

Antífona da entrada - Sl 77,53

O Senhor conduziu o seu povo na espe-
rança, e recobriu com o mar seus inimigos, 
aleluia!

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, que no 
Sacramento pascal restaurastes vossa alian-

ça, reconciliando convosco a humanidade, 
concedei-nos realizar em nossa vida o mis-
tério que celebramos na fé. 

Leitura - At 4,1-12

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias: depois que o paralítico fora 
1curado,  Pedro e João ainda estavam falando 

ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o 
                       chefe da guarda do Templo e os saduceus. 

2 Estavam irritados porque os apóstolos ensi-
navam o povo e anunciavam a ressurreição 

3dos mortos na pessoa de Jesus.  Eles pren-
deram Pedro e João e os colocaram na prisão 
até ao dia seguinte, porque já estava anoi-

4tecendo.  Todavia, muitos daqueles que ti-
nham ouvido a pregação acreditaram. E o 
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           número dos homens chegou a uns cinco mil. 
5 No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém 

                       os chefes, os anciãos e os mestres da Lei. 
6 Estavam presentes o Sumo Sacerdote Anás, 
e também Caifás, João, Alexandre, e todos os 
que pertenciam às famílias dos sumos sacer-

7dotes.  Fizeram Pedro e João comparecer 
diante deles e os interrogavam: "Com que 
poder ou em nome de quem vós fizestes 

8isso?"  Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, 
9disse-lhes: "Chefes do povo e anciãos:  hoje 

estamos sendo interrogados por termos feito 
o bem a um enfermo e pelo modo como foi 

10curado.  Ficai, pois, sabendo todos vós e 
todo o povo de Israel: é pelo nome de Jesus 
Cristo, de Nazaré, - aquele que vós cruci-
ficastes e que Deus ressuscitou dos mortos - 
que este homem está curado, diante de vós.        
11 Jesus é a pedra, que vós, os construtores, 
desprezastes, e que se tornou a pedra angular. 
12 Em nenhum outro há salvação, pois não 
existe debaixo do céu outro nome dado aos 
homens pelo qual possamos ser salvos".                      
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 117(118),1-2 
e 4.22-24.25-27a(R/. 22)

R. A pedra que os pedreiros rejei-
taram, tornou-se agora a pedra angular.

1.  Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom! "Eterna é a sua misericórdia!" A casa de 
Israel agora o diga: "Eterna é a sua mise-
ricórdia!" Os que temem o Senhor agora o 
digam: "Eterna é a sua misericórdia!" R.

2.  "A pedra que os pedreiros rejeitaram, 
tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor 
é que foi feito tudo isso: Que maravilhas ele fez 
a nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez 
para nós, alegremo-nos e nele exultemos! R.

3.  Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó 
Senhor, dai-nos também prosperidade!" 
Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que 
em seus átrios vai entrando! Desta casa do 
Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e 
nosso Deus nos ilumine! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 117(118),24

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Este é o dia que o Senhor fez para nós, 

alegremo-nos e nele exultemos! R.

Evangelho - Jo 21,1-14

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

1Naquele tempo:  Jesus apareceu de novo 
aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A 

2aparição foi assim:  Estavam juntos Simão 
Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de 
Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 

3dois discípulos de Jesus.  Simão Pedro disse 
a eles:  "Eu vou pescar". Eles disseram: "Tam-
bém vamos contigo". Saíram e entraram na 
barca, mas não pescaram nada naquela noite. 
4 Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na 
margem. Mas os discípulos não sabiam que 

5era Jesus.  Então Jesus disse: "Moços, tendes 
alguma coisa para comer?" Responderam: 

6"Não".  Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à 
direita da barca, e achareis." Lançaram pois a 
rede e não conseguiam puxá-la para fora, por 

7causa da quantidade de peixes.  Então, o 
discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: 
"É o Senhor!" Simão Pedro, ouvindo dizer que 
era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, 

8e atirou-se ao mar.  Os outros discípulos 
vieram com a barca, arrastando a rede com os 
peixes. Na verdade, não estavam longe da 
terra, mas somente a cerca de cem metros.           
9 Logo que pisaram a terra, viram brasas 

10acesas, com peixe em cima, e pão.  Jesus 
disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apa-

11nhastes".  Então Simão Pedro subiu ao barco 
e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 
cento e cinquenta e três grandes peixes; e, 
apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. 
12 Jesus disse-lhes: "Vinde comer". Nenhum 
dos discípulos se atrevia a perguntar quem era 

13ele, pois sabiam que era o Senhor.  Jesus 
aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por 

14eles. E fez a mesma coisa com o peixe.  Esta 
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foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos 
mortos, apareceu aos discípulos. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: A pesca abundante des-
crita no Evangelho evoca a abundância de 
vida, de que a Páscoa é a fonte. Peçamos essa 
vida a Jesus, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor 
da eterna glória.

1.  Pelos missionários e missionárias que 
anunciam Jesus Cristo, para que proclamem 
que só Ele é o Senhor, e fora Dele não há 
salvação em nenhum outro, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Pelos cidadãos e cidadãs que são 
presos injustamente, para que resistam, com 
força e serenidade, às ameaças, às injúrias e 
aos maus tratos, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos pescadores que todas as noites 
lançam suas redes, para que o fruto do seu 
esforço e persistência resulte em pesca 
abundante e encontro com Deus, rezemos ao 
Senhor.

4.  Por todos aqueles que se sentem 
rejeitados e até pensam não ter lugar na 
sociedade, para que na oração reconheçam a 
presença do Senhor, rezemos ao Senhor. 

5.  Pelos discípulos e discípulas a quem 

hoje o Senhor diz: “Vinde comer”, para que O 
saibam descobrir no Pão partido e na 
comunhão íntima com Ele, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, que transformastes a pesca 
milagrosa em refeição fraterna com os 
discípulos, transformai-nos com o Pão que 
hoje nos dais. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de bondade, aperfeiçoai em nós o 
sublime diálogo simbolizado em nossas 
oferendas pascais, para que passemos dos 
afetos terrenos aos desejos do céu. 

Prefácio da Páscoa, I

Antífona da comunhão - Jo 21,12-13

Disse Jesus aos seus discípulos: Vinde, 
comei! E, tomou o pão e lhes deu, aleluia!

Oração depois da comunhão

Pai celeste, guardai no vosso constante 
amor aqueles que salvastes, para que, 
redimidos pela paixão do vosso Filho, goze-
mos também de sua ressurreição. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 21,1-14 

 Evangelho de João estaria terminado no capítulo 20. O capítulo 21 teria sido 

Oacrescentado para ‘equilibrar’ o messianismo de Pedro com o espiritualismo do 
discípulo amado; o papel do discípulo amado com o papel de Cefas-Pedro na Igreja; a 

função da instituição e a função do carisma; o princípio da lei e o princípio do amor. Teria havido 
como que um compromisso: acolhemos o livro de João, se ele deixar claro o papel de Pedro na 
Igreja (princípio petrino); ressaltamos o lugar de Pedro se ficar claro que também ele se 
subordina ao amor (princípio joanino). O mais conhecido estudioso dessa questão foi o Pe. 
Raymond E. Brown, exegeta canadense falecido há não muito tempo. 

- Por isso, o capítulo 21 não é um acréscimo mais ou menos supérfluo. Ainda que se 
possa destacá-lo do restante do Evangelho, está bem harmonizado com o conjunto. Pode ser 
considerado um “epílogo” do Evangelho, já que este começa com um magnífico “prólogo” (Jo 
1,1-18). 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
7 

de
 A

br
il 

- 
S

áb
ad

o 
na

 O
ita

va
 d

a 
Pá

sc
oa

25

 Santos do dia: Sisto I (+ 125). Ireneu de Sirmio (+ 304). Celestino I (+ 432). Notker o 
Stammler (Balbulus) (840-912). Berta Bardi (+ 1197). Guilherme de Eskill (1125-1203). Pedro 
Mártir (de Verona) (1205-1252). Miguel Rua (1837-1910). 

Testemunhas do Reino: Mário Schaerer (Paraguai, 1976). Hugo Echegaray (Peru, 1979). 

Memória histórica: Primeira vez que um ser humano (Robert Edwin Peary) chega ao Polo 
Norte (1909). Morte de Albrecht Dürer (1471-1528). Ação final da “Marcha do Sal” (Satiagraha 
do sal), ato de desobediência civil de Mahatma Gandhi contra o domínio britânico na Índia, no 
qual foi seguido por milhares de pessoas sem as ter incitado a isso (1930). 

- O prólogo (Jo 1,1-18) nos apresenta a pré-história de Jesus: sua pré-existência, sua 
existência em Deus desde sempre, sua encarnação, sua função de luz e vida no mundo (cf. Jo 
1,1-18). O miolo do Evangelho nos conta a história de Jesus, a Palavra de Deus no mundo, 
desde o testemunho de João Batista (cf. Jo 1,19ss.) até à sua morte e ressurreição, que nos dão 
a vida de filhos e filhas (cf. Jo 20, 31). O epílogo (Jo 21,1-25) nos põe em contato com a história 
depois de Jesus, quando os discípulos continuam a sua obra, testemunhando-o no mundo.

- Em Jo 21,1-14 (evangelho de hoje), vemos como Jesus se manifesta aos discípulos 
enquanto esses continuam a missão recebida. Jesus está com eles na “pesca”, que simboliza a 
atividade missionária (vv. 1-8), e no “banquete”, que evoca a Eucaristia (vv. 9-14), fonte e meta 
de toda (a) missão. A Igreja – convocada e congregada pela Palavra (que é Cristo) – se nutre, ao 
longo do caminho, de peixe (que é Cristo) e do pão (que é Cristo), e, assim, é transformada, 
cada vez mais, no corpo de Cristo. Palavra e Pão são os dois pilares absolutamente 
indispensáveis que mantêm a barca da Igreja à tona e ativa.

- A comunidade dos discípulos, porém, precisa ainda de dois elementos, que se apoiam 
sobre o amor e o seguimento. Esses elementos são a dimensão institucional, que é 
representada por Pedro (vv. 15-19) e a dimensão carismática, representada pelo discípulo que 
Jesus amava (vv. 20-23). O primeiro elemento é mais pastoral; o outro, mais criativo. O primeiro 
está mais preocupado com as estruturas; o segundo está mais atento às pessoas. O primeiro é 
mais conservador; o segundo, mais livre. O conflito entre os dois é inevitável, mas os dois são 
necessários, sendo, porém, prioritário o princípio do amor e da liberdade. “Pedro, você me 
ama?” “Sim, Senhor, eu o amo”. “Então, apascenta as minhas ovelhas”. Ou seja: o pastorado é 
necessário, mas está subordinado ao amor (a Jesus e aos irmãos).

- Só para não deixarmos no ar essa história, é bom saber que, nos vv. 24-25, o autor do 
quarto Evangelho, atribuído a João, se identifica com o discípulo amado.

mações tiradas da tradição oral e dos outros 
Evangelhos. Começa com as aparições; 
conclui com a missão universal. 

Antífona da entrada - Sl 104,43

O Senhor fez o seu povo sair com grande 

07 SÁBADO NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio)

O Evangelho de Marcos, que será pro-
clamado na Liturgia da Palavra de hoje, tem 
dois finais. Um que saiu da pena de Marcos; 
outro, que lhe foi acrescentado mais tarde.              
O Evangelho de hoje é o comecinho deste 
segundo final. É um resumo de várias afir-
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júbilo; com gritos de alegria, os seus eleitos, 
aleluia!

Oração do dia 

Ó Deus, que pela riqueza de vossa graça 
multiplicais os povos que creem em vós, 
contemplai solícito aqueles que escolhestes e 
dai aos que renasceram pelo batismo, a veste 
da imortalidade. 

Leitura - At 4,13-21

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias: Os chefes dos sacerdotes, 
13os anciãos e os escribas,  ficaram admirados 

ao ver a segurança com que Pedro e João 
falavam, pois eram pessoas simples e sem 
instrução. Reconheciam que eles tinham 

14estado com Jesus.  No entanto viam, de pé, 
junto a eles, o homem que tinha sido curado.     

                                E não podiam dizer nada em contrário. 
15 Mandaram que saíssem para fora do 

16Sinédrio, e começaram a discutir entre si:  "O 
que vamos fazer com esses homens? Eles 
realizaram um milagre claríssimo, e o fato 
tornou-se de tal modo conhecido por todos os 
habitantes de Jerusalém, que não podemos 

17negá-lo.  Contudo, a fim de que a coisa não 
se espalhe ainda mais entre o povo, vamos 
ameaçá-los, para que não falem mais a nin-

18guém a respeito do nome de Jesus".  Cha-
maram de novo Pedro e João e ordenaram-
lhes que, de modo algum, falassem ou en-

19sinassem em nome de Jesus.  Pedro e João 
responderam: "Julgai vós mesmos, se é justo 
diante de Deus que obedeçamos a vós e não a 

20Deus!  Quanto a nós, não nos podemos calar 
21sobre o que vimos e ouvimos".  Então, 

insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro 
e João em liberdade, já que não tinham meio 
de castigá-los, por causa do povo. Pois todos 
glorificavam a Deus pelo que havia acon-
tecido. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 117(118),1 e 
14-15.16ab-18.19-21(R/. 21a)

R.  Dou-vos graças, ó Senhor, porque 
me ouvistes.

1.  Dai graças ao Senhor, porque ele           
é bom! "Eterna é a sua misericórdia!" O Senhor 
é minha força e o meu canto, e tornou-se          
para mim o Salvador. "Clamores de ale-      
gria e de vitória ressoem pelas tendas dos                   
fiéis. R.

2.  A mão direita do Senhor fez mara-
vilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a 
mão direita do Senhor fez maravilhas!" O 
Senhor severamente me provou, mas não me 
abandonou às mãos da morte. R.

3.  Abri-me vós, abri-me as portas da 
justiça; quero entrar para dar graças ao 
Senhor! "Sim, esta é a porta do Senhor, por ela 
só os justos entrarão!" Dou-vos graças, ó 
Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes 
para mim o Salvador! R.

Aclamação ao Evangelho - Sl 117 
(118),24

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Este é o dia que o Senhor fez para nós, 

alegremo-nos e nele exultemos! R.

Evangelho - Mc 16,9-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

9 Depois de ressuscitar, na madrugada do 
primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu 
primeiro a Maria Madalena, da qual havia 

10expulsado sete demônios.  Ela foi anunciar 
isso aos seguidores de Jesus, que estavam de 

11luto e chorando.  Quando ouviram que ele 
estava vivo e fora visto por ela, não quiseram 

12acreditar.  Em seguida, Jesus apareceu a 
dois deles, com outra aparência, enquanto 

13estavam indo para o campo.  Eles também 
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voltaram e anunciaram isso aos outros. 
14Também a estes não deram crédito.  Por fim, 

Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto 
estavam comendo, repreendeu-os por causa 
da falta de fé e pela dureza de coração, porque 
não tinham acreditado naqueles que o tinham 

15visto ressuscitado.  E disse-lhes: "Ide pelo 
mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda 
criatura!" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs, irmãos: A missão da Igreja, ontem, 
hoje e até o último dia, é anunciar o Evangelho 
ao mundo inteiro. Peçamos, por ela, ao Pai do 
Céu, dizendo: R. Ouvi, Senhor, as nossas 
súplicas.

1.  Pela Igreja católica e apostólica, para 
que a cruz que ela encontra na sua missão 
jamais a faça desanimar do seu propósito, 
oremos ao nosso Deus.

2.  Pelos cristãos e cristãs menos cultos e 
mais pobres, para que a firmeza da sua fé em 
Jesus deixe sem resposta os que os intimam 
com ameaças, oremos ao nosso Deus.

3.  Pelos discípulos que custam a acre-
ditar, para que o Senhor Ressuscitado faça 
deles mensageiros destemidos do Evangelho, 
oremos ao nosso Deus.

4.  Pelas mulheres mais provadas na vida, 
para que o Senhor faça prodígios em favor 
delas, como os que fez em Maria Madalena, 

oremos ao nosso Deus.
5.  Pelos fiéis e catecúmenos da nossa 

comunidade, para que respondam aos sábios 
deste mundo que se deve obedecer antes a 
Deus que aos homens, oremos ao nosso 
Deus.

Nós Vos damos graças, Senhor nosso 
Deus, pela missão que entregastes à Igreja e 
Vos pedimos que nunca falte a vossa luz e a 
vossa força aos missionários e missionárias. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, que sempre nos ale-
gremos por estes mistérios pascais, para que 
nos renovem constantemente e sejam fonte 
de eterna alegria. 

Prefácio da Páscoa, I

Antífona da comunhão - Gl 3,27

Todos vós que fostes batizados em Cristo, 
vos revestistes de Cristo, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e 
concedei aos que renovastes pelos vossos 
sacramentos a graça de chegar um dia à glória 
da ressurreição da carne. 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 16,9-15 

c 16,9-20 é o final chamado “canônico” do Evangelho de Marcos*. Quer dizer, 

Mentrou junto com o restante do Evangelho de Marcos (Mc 1,1–16,8), no cânon, na 
lista dos livros inspirados, mas não é de Marcos (quer dizer, não foi o próprio 

Marcos que escreveu). Onde está escrito isso? Nas entrelinhas, no estilo, nas palavras usadas, 
nos conteúdos, que são recolhidos dos outros sinóticos e de outras fontes. Nós lemos e não 
vemos; os estudiosos leem e veem. Um deles, não tão famoso, mas grande, diz que Mc 16,9-
20 é “uma autêntica relíquia da primeira geração cristã” (H. B. Swete)!

-  Mc 16,9-20 contém, em primeiro lugar, um resumo das aparições do Ressuscitado, 
com alguns comentários apologéticos: a Maria Madalena (cf. Mc, Mt, Lc e Jo); a dois deles 
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enquanto iam para o campo (cf. Lc 24); aos Onze, enquanto estavam à mesa (cf. Lc 24,33ss.). 
Se o túmulo vazio é exigência para a fé na ressurreição de acordo com a concepção judaica, as 
aparições são como que a ‘prova’ de que Jesus realmente ressuscitou e vem ao encontro dos 
discípulos e discípulas.

- Além disso, Mc 16,9-20 traz uma síntese da teologia da missão: a universalidade do 
anúncio (todos os discípulos, todo o Evangelho, a todas as criaturas); a acolhida na fé e o 
batismo como sacramento da fé; os sinais que acompanharão os que creem. Uma síntese 
realmente rica, com muitas sugestões para a reflexão e para a prática.

- Tudo termina com uma dupla partida: a de Jesus, que, depois de falar aos discípulos 
(cf. Mt 24,50), foi assumido no céu e senta-se à direita de Deus; a dos discípulos, que partiram 
e pregaram por toda parte.

- O Senhor, na verdade, partiu, mas, ao mesmo tempo, permaneceu com eles (cf. Mt 
28,20), pois “os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o 
ensinamento deles era verdadeiro” (Mc 16,20).

Santos do dia: Úrsula Venerii (1375-1410). João Batista de La Salle (1651-1719). Maria 
Assunta Pallotta (1878-1905). 

Datas comemorativas: Dia Mundial da Saúde. Dia do Médico Legista. Dia do Jornalista. 
Dia do Jornalismo. Dia do Corretor de Seguros. 

Memória histórica: Criação da Ordem dos Advogados do Brasil (1843). Fundação da 
Associação Brasileira de Imprensa (1908). Condenação de Fujimori a 25 anos de prisão (Peru, 
2009).

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Final canônico do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem dois finais: Mc 
16,1-8 e Mc 16,9-20. Marcos 16,1-8 refere o sepulcro vazio e a notícia da ressurreição de Jesus. 
Segundo Mc 16,1-8, Jesus teria sido sepultado às pressas e, assim, no primeiro dia da semana, 
muito cedo, depois do repouso do sábado, as mulheres compraram perfumes para ungi-lo. A 
pergunta (retórica) sobre o deslocamento da pedra sublinha a intervenção divina na cena: o túmulo 
está vazio; um jovem (um anjo?) está lá, mas o corpo de Jesus não. A proclamação “Ele ressuscitou! 
... Ele vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse!” (Mc 16,6.7) representa o 
triunfo do Filho do Homem predito por Jesus (cf. Mc 8,31; 9,31; 10,34). A reação das mulheres é 
pelo menos estranha: desobedecem à ordem do jovem de relatar aos discípulos e a Pedro; fogem e, 
por causa do medo, não dizem nada a ninguém. Mas é coerente com a teologia de Marcos: uma 
proclamação da ressurreição não gera fé sem o encontro pessoal do ouvinte com o sofrimento e a 
cruz. A opinião dominante entre os estudiosos é que o Evangelho de Marcos terminasse aqui, em Mc 
16,8. Há um grupo de estudiosos que levanta a hipótese de um “final perdido”. Não é de todo 
impensável que a página final do códice se tenha desprendido e perdido. Você mesmo pode ter um 
livro muito usado que não tem mais a última página! Para esses estudiosos, uma proclamação da 
Boa Notícia que termina com as mulheres que não dizem nada a ninguém porque estão com medo 
(Mc 1,8) pode ser atraente, mas é inquietante. Já na Antiguidade se notara o problema. De fato, os 
manuscritos de Marcos – cópias antigas do Evangelho – testemunham três diferentes finais 
acrescentados pelos copistas, provavelmente na tentativa de 'corrigir' a falha ou a falta de Marcos 
terminando secamente em Mc 16,8. O final de Marcos melhor testemunhado é o chamado 
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Comentário inicial - Nova aparição do 
Ressuscitado “oito dias depois” faz com que 
também Tomé, que não estava com os demais 
apóstolos na tarde do “primeiro dia da 
semana”, possa se encontrar com Jesus 
ressuscitado e proclamá-lo Senhor e Deus. 
Tanto o encontro pessoal com o Senhor 
quanto a comunhão com os outros são 
necessários para a vida de fé de cada um e da 
comunidade. A comunidade não é uma ideia 
bonita nem um ideal impossível, mas uma 
realidade que se traduz na partilha. Assim 
como os primeiros cristãos estavam unidos e 
tinham tudo em comum, nós também 
podemos tornar realidade a proposta de 
Jesus. A caminhada da fé começa com a 

“apêndice marciano” ou “final canônico” que consta tranquilamente como o final do Evangelho de 
Marcos na maioria das Bíblias. Mc 16,9-20 seria uma composição posterior, feita por algum 
copista, colada a Mc 16,8, feita com informações tiradas dos outros Evangelhos (inclusive de João, 
quanto à Madalena) e de Atos. O Concílio de Trento (1548-1573) declarou Mc 16,9-20 Escritura 
canônica, mas os católicos não estão obrigados a acreditar que esses versículos tenham sido 
escritos pelo próprio Marcos.

08
2º DOMINGO DA PÁSCOA

DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA
(Cor branca - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício próprio da oitava pascal)

regeneração batismal e só terminará com a 
manifestação gloriosa do Senhor, quando 
nossa miséria será acolhida pela Divina 
Misericórdia. 

Antífona da entrada - 4Esd 2,36-37

Exultai com a glória da vossa vocação 
dando graças a Deus, que vos chamou ao seu 
reino, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus de eterna misericórdia, que 
reacendeis a fé do vosso povo na renovação da 
festa pascal, aumentai a graça que nos destes. 
E fazei que compreendamos melhor o batismo 
que nos lavou, o Espírito que nos deu nova 
vida, e o sangue que nos redimiu.

Leitura - At 4,32-35

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

32 A multidão dos fiéis era um só coração e 
uma só alma. Ninguém considerava como 
próprias as coisas que possuía, mas tudo 

33entre eles era posto em comum.  Com gran-
des sinais de poder, os apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. 

34E os fiéis eram estimados por todos.  Entre 
eles ninguém passava necessidade, pois 
aqueles que possuíam terras ou casas, 

35vendiam-nas, levavam o dinheiro,  e o colo-
cavam aos pés dos apóstolos. Depois, era 
distribuído conforme a necessidade de cada 
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um.- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 117(118),2-4. 
16ab-18.22-24(R/.1) 

R. Dai graças ao Senhor, porque Ele 
é bom! "Eterna é a sua misericórdia!"

1. A casa de Israel agora o diga: "Eterna é 
a sua misericórdia!" A casa de Aarão agora o 
diga: "Eterna é a sua misericórdia!" Os que 
temem o Senhor agora o digam: "Eterna é a 
sua misericórdia!" R.

2. "A pedra que os pedreiros rejeitaram, 
tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor 
é que foi feito tudo isso: Que maravilhas ele fez 
a nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez 
para nós, alegremo-nos e nele exultemos! R.

3. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó 
Senhor, dai-nos também prosperidade!" 
Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que 
em seus átrios vai entrando! Desta casa do 
Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e 
nosso Deus nos ilumine! R.

Leitura - 1Jo 5,1-6

Leitura da Primeira Carta de São João

1Caríssimos:  Todo o que crê que Jesus é o 
Cristo,  nasceu de Deus, e quem ama aquele 
que gerou alguém, amará também aquele que 

2dele nasceu.  Podemos saber que amamos os 
filhos de Deus, quando amamos a Deus e 

3guardamos os seus mandamentos.  Pois isto 
é amar a Deus: observar os seus mandamen-
tos. E os seus mandamentos não são pesados, 
4 pois todo o que nasceu de Deus vence o 
mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo: 

5a nossa fé.  Quem é o vencedor do mundo, 
senão aquele que crê que Jesus é o Filho de 

6Deus?  Este é o que veio pela água e pelo 
sangue: Jesus Cristo. (Não veio somente com 
a água, mas com a água e o sangue). E o 
Espírito é que dá testemunho, porque o 
Espírito é a Verdade. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 20,29

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. "Acreditaste, Tomé, porque me viste. 

Felizes os que creram sem ter visto!" R.

Evangelho - Jo 20,19-31 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

19 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas, por medo dos 
judeus, as portas do lugar onde os discípulos 
se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no 

           meio deles, disse: "A paz esteja convosco". 
20 Depois destas palavras, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Então os discípulos se alegra-

21ram por verem o Senhor.  Novamente, Jesus 
disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me 

22enviou, também eu vos envio".  E depois de 
ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Rece-

23bei o Espírito Santo.  A quem perdoardes os 
pecados eles lhes serão perdoados; a quem 
os não perdoardes, eles lhes serão retidos".         
24 Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 
doze, não estava com eles quando Jesus veio. 
25 Os outros discípulos contaram-lhe depois: 
"Vimos o Senhor!". Mas Tomé disse-lhes: "Se 
eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, 
se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos 
e não puser a mão no seu lado, não acre-

26ditarei".  Oito dias depois, encontravam-se 
os discípulos novamente reunidos em casa, e 
Tomé estava com eles. Estando fechadas as 
portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e 

27disse: "A paz esteja convosco".  Depois disse 
a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas 
mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu 

28lado. E não sejas incrédulo, mas fiel".  Tomé 
respondeu: "Meu Senhor e meu Deus!"                   
29 Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me 
viste? Bem-aventurados os que creram sem 

30terem visto!"  Jesus realizou muitos outros 
sinais diante dos discípulos, que não estão 

31escritos neste livro.  Mas estes foram 
escritos para que acrediteis que Jesus é o 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,19-31

epois da primeira aparição a Maria Madalena (20,11-18), Jesus aparece agora ao 

Dgrupo dos Dez discípulos (falta Judas, o traidor e Tomé que não está presente). A 
comunidade ainda não fez a experiência do encontro com o Ressuscitado e, por isso, 

ainda está com medo, com as portas fechadas. Uma semana depois temos um novo encontro e 
desta vez Tomé está presente. A saudação através do Shalom, o sopro do Espírito Santo, o 
perdão dos pecados, a reorganização dos Onze são todos elementos que evocam o desejo de 
Jesus de reconstruir a unidade da comunidade.

-  No primeiro dia da semana: Estamos ainda no “primeiro dia da semana”, já é o 
anoitecer, e Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus visita os discípulos no mesmo lugar em 
que, durante a Última Ceia, tinha garantido que não os deixaria órfãos. Ele prometera que 
voltaria (Jo 14,18), para lhes dar a sua paz (Jo 14,27) e a sua alegria (Jo 16,20.22), tornando-os 
suas testemunhas na força do Espírito Santo (Jo 15,26ss). 

-  Portas fechadas: Eles estão no local onde costumavam reunir-se, mas com as portas 

Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais a vida em seu nome. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Como a primeira comunidade cristã, que 
orava num só coração e numa só alma, 
oremos nós também pela Igreja e pelo mundo 
inteiro. R: Abençoai, Senhor, o vosso povo.

1.  Para que os fiéis da santa Igreja se 
reúnam em cada Páscoa semanal, para 
escutar a Palavra, partir o pão e orar juntos, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que todos os novos batizados 
vençam a prova a que é submetida a sua fé, 
mais preciosa do que o ouro perecível, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que todos os cristãos e cristãs 
alcancem a graça de acreditar sem terem visto 
e se encontrem no seu íntimo com Jesus, 
rezemos ao Senhor.

4.  Para que o Senhor Jesus ressuscitado 
dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos 
pobres, aos infelizes e aos doentes, rezemos 
ao Senhor.

5.  Para que a nossa comunidade aqui 
congregada, que recebeu o perdão dos seus 
pecados, adore o Pai, se entregue a Cristo e 

viva do Espírito, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abri o 
coração dos vossos filhos e filhas ao grande 
dom de Jesus ressuscitado e dai-nos a graça 
de O encontrar, cada domingo, na Palavra 
proclamada e na fração do Pão. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso 
povo (e dos que renasceram nesta Páscoa), 
para que, renovados pela profissão de fé e 
pelo batismo, consigamos a eterna felicidade.

Sugestão: Oração Eucarística III

 Prefácio da Páscoa, II

Antífona da comunhão - Jo 20,27

Estende a tua mão, toca o lugar dos 
cravos, e não seja incrédulo, mas fiel, aleluia!

Oração depois da comunhão

Concedei, ó Deus onipotente, que conser-
vemos em nossa vida o sacramento pascal 
que recebemos.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
8 

de
 A

br
il 

- 
2º

 D
om

in
go

 d
a 

Pá
sc

oa
 o

u 
D

om
in

go
 d

a 
D

iv
in

a 
M

is
er

ic
ór

di
a

32

fechadas, porque estão com medo dos judeus. Apesar da tentativa breve de Pedro e do 
discípulo amado (20,3-10), falta-lhes a coragem de Maria Madalena que continuou sua 
procura ao Senhor. Jesus entra pelas “portas fechadas”, significa que o corpo do Ressuscitado 
pode entrar por tudo, não tem mais amarras e nem barreiras. Coloca-se no meio, ele é o centro: 
“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles” (Mt 18,20).

-   Jesus fica no meio deles e saúda com a mais bela saudação A paz esteja convosco:
judaica: , ou seja: A Paz esteja convosco! (três vezes no capítulo 20). Mas “Shalom Alêichem!”
Shalom é muito mais que “paz”, é plenitude de vida, é harmonia total, é a paz dos tempos 
messiânicos, é o dom supremo de Deus anunciado pelos Profetas. Quando Jesus se manifesta 
aos seus, não se limita a desejar a paz, ele a dá (Jo 14,27; 16,33). Paulo dirá que Cristo associa 
os seus à própria morte e ressurreição: “Ele é a nossa paz!” (Ef 2,14).

-   Jesus soprou sobre eles transmitindo o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo:
Diferentemente do livro dos Atos, no qual o dom do Espírito é feito em Pentecostes (At 2), o 
Evangelho de João o antecipa na cruz (Jo 19,30.34) e Jesus o “insufla” nos discípulos na tarde 
do mesmo dia da Páscoa (Jo 20,22). Quando, no relato da cruz, João diz que Jesus “entregou o 
Espírito”, essa afirmação tem que ser lida – como quase tudo no Evangelho de João – em dois 
níveis: o nível histórico dos fatos brutos e o nível teológico que capta e transmite a profundidade 
do real. É neste segundo nível que, na cruz, Jesus está entregando, dando, comunicando o 
Espírito Santo.

-  A Igreja vê neste texto o fundamento para o Sacramento da Perdoar os pecados: 
Penitência. O Espírito, sendo amor, é também perdão. Se o amor é dom, o perdão é amor 
superabundante, excessivo, mais do que dom. (“Perdoar” vem de “dar / doar” e de “per”, que 
significa “mais ainda”, “fora dos limites”). A comunidade recebe o poder de perdoar os 
pecados. Perdoar o(s) pecado(s) não é fácil, aliás, é milagre. É milagre maior do que ressuscitar 
um morto. Quem perdoa alguém ressuscita um vivo, pois reconhece o outro como irmão, e 
ressuscita a si próprio. Quem perdoa ressuscita dois mortos: o ofendido e o ofensor.

-   Tomé não estava com o grupo, na comunidade, e por isso não A comunidade:
acreditou. A comunidade é importante, é o lugar de professar e alimentar a fé. a) Judas 
Iscariotes deixou a comunidade e traiu Jesus. Seu fim foi a morte; b) Pedro negou Jesus; chorou 
amargamente (Lc 22,62) e voltou para a comunidade e se reconciliou; c) Tomé fora da 
comunidade não acreditou... Jesus pede para Tomé tocá-lo e para “ver” e não ser incrédulo. Na 
comunidade, Tomé não precisa tocar ou ver, precisa ter fé...

-   A afirmação de Tomé (na comunidade) é uma das Profissão de fé e bem-aventurança:
mais bonitas da Bíblia: “Meu Senhor e meu Deus!”. E então temos uma bem-aventurança que é 
muito importante para nós: “Felizes os que acreditaram sem ter visto”. Portanto, felizes de nós, 
se cremos, mesmo que não estávamos lá para ver... 

-  João narrou sete sinais e o grande sinal (amar até dar a vida por amor). Livro dos sinais: 
Mas não foram somente estes que Jesus realizou, há tantos outros e que não estão aqui neste 
Evangelho (alguns sinais estão nos evangelhos sinóticos). O importante é a finalidade dos 
sinais: para que nós acreditemos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus! E com isso tenhamos 
a Vida! Este capítulo começou com o túmulo vazio e termina com o Livro aberto! 

Jesus restaura a unidade da comunidade que se havia dispersado no momento da sua 
morte na cruz. É na comunidade que o Senhor se faz presente, que dá a sua paz, transmite o 
Espírito Santo e nos ensina a perdoar. Fora da comunidade nós também corremos o risco da 
dúvida, como fez Tomé (ou somos presas fáceis para Satanás, como aconteceu com Judas). A 
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Trindade é a melhor comunidade. Se Deus é assim, é assim que ele quer a sua Igreja! “Não 
deixemos que nos roubem a comunidade!” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium 92)

A TRAJETÓRIA DA FÉ

José Antônio Pagola

Põe o teu dedo aqui.

Estando Tomé ausente, os discípulos de Jesus tiveram uma experiência inaudita. Quando 
veem Tomé chegar, imediatamente lhe comunicam cheios de alegria o que aconteceu: “Vimos 
o Senhor!” Tomé os ouve com ceticismo. Por que acreditaria em algo tão absurdo? Como 
podem dizer que viram Jesus cheio de vida, se Ele morreu crucificado? Em todo caso, será 
outro.

Os discípulos lhe dizem que Jesus lhes mostrou suas chagas das mãos e do lado. Tomé 
não pode aceitar o testemunho de ninguém. Precisa comprová-lo pessoalmente: “Se eu não vir 
em suas mãos o sinal dos cravos... e não meter a mão na chaga do lado, não acreditarei”. Só vai 
crer em sua própria experiência.

Este discípulo que resiste a crer de maneira ingênua vai ensinar-nos – a nós que jamais 
vimos o rosto de Jesus, nem ouvimos suas palavras, nem sentimos seus braços – o percurso 
que devemos fazer para chegar à fé em Cristo ressuscitado.

Oito dias depois, Jesus se apresenta de novo. Imediatamente dirige-se a Tomé. Não critica 
sua posição. Suas dúvidas não têm para Ele nada de ilegítimo ou escandaloso. Sua resistência 
a crer revela sua honestidade. Jesus o entende e vem a seu encontro mostrando-lhe suas 
feridas.

Jesus se oferece para satisfazer suas exigências: “Aqui tens minhas mãos, põe teu dedo. 
Mete a tua mão no meu lado”. Essas feridas, mais do que “provas” para verificar algo, não são 
“sinais” de seu amor entregue a morte? Por isso Jesus o convida a aprofundar-se além de suas 
dúvidas: “Não sejas incrédulo, mas crente”.

Tomé renuncia a fazer a comprovação. Já não sente necessidade de provas. Só experimenta 
a presença do Mestre que o ama, o atrai e o convida a confiar. Tomé, o discípulo que fez um 
percurso mais longo e trabalhoso que ninguém na profundidade de sua fé: “Meu Senhor e meu 
Deus!” Ninguém fez uma confissão como esta a Jesus.

Não devemos assustar-nos ao sentir que brotam em nós dúvidas e interrogações. As 
dúvidas vividas de maneira sadia nos resgatam de uma fé superficial que se contenta com 
repetir fórmulas, sem crescer em confiança e amor. As dúvidas nos estimulam a ir até o final em 
nossa confiança no Mistério de Deus encarnado em Jesus.

A fé cresce em nós quando nos sentimos amados e atraídos por esse Deus cujo rosto 
podemos vislumbrar no relato que os evangelhos nos fazem de Jesus. Então, seu convite a 
confiar tem em nós mais força do que nossas próprias dúvidas. “Felizes os que não viram e 
creram”.
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Santos do dia: Dionísio de Corinto (II século). Beata (+1399). Maria Rosa Júlia Billiart 
(1751-1816).

Testemunhas do Reino: Carlos Bustos (Argentina, 1977). 

Datas comemorativas: Dia Mundial do Povo Cigano. Aniversário de Cuiabá, MT. Dia 
Mundial do Combate ao Câncer. Dia do Correio. Dia do Desbravador. Dia da Natação. Festa de 
“Vesakh”, nascimento de Siddartha Gautama (Buddha) (565 a.C.) Dia da Memória do Holocausto 
(Shoá)*: 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Morte de Pablo Picasso (1973).

ABC DO CRISTIANISMO

 [1] Holocausto ou Shoá. “Shoá” (= calamidade, holocausto) é o termo geralmente usado 
para descrever o genocídio de aproximadamente seis milhões de judeus europeus durante a 
Segunda Guerra Mundial, um programa de extermínio em massa executado pelo regime nazista da 
Alemanha sob o comando do ditador Adolf Hitler. Calcula-se que cerca de seis milhões de judeus 
foram mortos. Se somarmos aos judeus, outras pessoas e grupos (poloneses, romenos, cidadãos e 
prisioneiros de guerra soviéticos, deficientes físicos e mentais, homossexuais, Testemunhas de 
Jeová, opositores religiosos e políticos), esta cifra pode chegar a dezessete milhões de pessoas. 
 Em Jerusalém, encontra-se o moderno Museu do Holocausto. Localizado no sopé do Monte 
Herzl, no Monte da Recordação (Har Ha Zikaron),  Yad Vashem é um complexo de cerca de 18 
hectares que contém o moderno Museu da História do Holocausto, vários memoriais, como o 
Memorial das Crianças e a Sala da Memória, o Museu de Arte do Holocausto, esculturas, lugares 
comemorativos ao ar livre, como o Vale das Comunidades, a sinagoga, arquivos, um instituto de 
pesquisa, biblioteca, uma editora e um centro educacional, a Escola Internacional para o Estudo do 
Holocausto. Pessoas de outros povos que salvaram Judeus durante o período do Holocausto, com 
risco das próprias vidas, são honrados pelo Yad Vashem como "Justos entre as Nações."

09
SEGUNDA-FEIRA - ANUNCIAÇÃO DO SENHOR - Solenidade

(transferida do dia 25 de março pp.)
(Cor branca - Glória -Creio - Ofício solene próprio)

Nove meses antes do Natal, a Igreja 
celebra o mistério da Encarnação do Verbo, a 
humanização do Filho eterno do Pai, que, no 
seio de Maria, se tornou nosso Irmão e 
Salvador. Este ano, não pôde ser celebrado no 
dia 25 de março, pois coincidiu com o 
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A 
Anunciação é um dos momentos culminantes 
da história da salvação. Deus se tornou um de 
nós para que fôssemos divinizados na 
condição de filhos e filhas. Este é o desígnio de 
Deus para nós desde sempre. Esta é a nossa 
vocação última, à qual podemos responder 
com um “não” ou com um “sim”. O “sim” de 

Deus espera o nosso “sim”. Este finalmente e 
cabalmente foi dado por Maria. E a Palavra se 
fez carne e habitou entre nós!

Antífona da entrada - Hb 10,5.7

Ao entrar no mundo, Cristo disse: Eis-me 
aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade.

Oração do dia

Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se 
fizesse homem no seio da Virgem Maria;            
dai-nos participar da divindade do nosso 
Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus 
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                        pecados com o sangue de touros e bodes. 
5 Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: 
"Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas 

6formaste-me um corpo.  Não foram do teu 
agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pe-

7cado.  Por isso eu disse: Eis que eu venho. No 
livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó 

8Deus, para fazer a tua vontade".  Depois de 
dizer: "Tu não quiseste nem te agradaram 
vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios 
pelo pecado" - coisas oferecidas segundo a Lei 

9–  ele acrescenta: "Eu vim para fazer a tua 
vontade". Com isso, suprime o primeiro sacri-

10fício, para estabelecer o segundo.  É graças a 
esta vontade que somos santificados pela 
oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada 
uma vez por todas. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 1,14ab 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  A Palavra se fez carne e habitou entre 

nós. E nós vimos sua glória, que recebe de 
Deus Pai. R.

 Evangelho - Lc 1,26-38

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 

26Naquele tempo,  o anjo Gabriel foi 
enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 

27chamada Nazaré,  a uma virgem, prometida 
em casamento a um homem chamado José. 
Ele era descendente de Davi e o nome da 

28Virgem era Maria.  O anjo entrou onde ela 
estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o 

29Senhor está contigo!”  Maria ficou pertur-
bada com estas palavras e começou a pensar 

30qual seria o significado da saudação.  O anjo, 
então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, 
porque encontraste graça diante de Deus.             
31 Eis que conceberás e darás à luz um filho, a 

32quem porás o nome de Jesus.  Ele será 
grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o 
Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 
33 Ele reinará para sempre sobre os descen-

e verdadeiro homem. 

Leitura - Is 7,10-14;8,10

 Leitura do Livro do Profeta Isaías 

10Naqueles dias,  o Senhor falou com Acaz, 
11dizendo:  "Pede ao Senhor teu Deus que te 

faça ver um sinal, quer provenha da profun-
deza da terra, quer venha das alturas do céu".              
12 Mas Acaz respondeu: "Não pedirei nem 

13tentarei o Senhor".  Disse o profeta: "Ouvi 
então, vós, casa de Davi; será que achais 
pouco incomodar os homens e passais a 

14incomodar até o meu Deus?  Pois bem, o 
próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma 
virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe 

8,10porá o nome de Emanuel,  porque Deus está 
conosco. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 39(40),7-8a. 
8b-9.10.11(R/. 8a e 9a)

 R.  Eis que venho fazer, com prazer, a 
vossa vontade, Senhor!

 1.  Sacrifício e oblação não quisestes, 
mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não 
pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por 
nossos pecados. E então eu vos disse: "Eis 
que venho!" R.

2.  Sobre mim está escrito no livro: "Com 
prazer faço a vossa vontade, guardo em meu 
coração vossa lei!" R.

3.  Boas-novas de vossa justiça anunciei 
numa grande assembleia; vós sabeis: não 
fechei os meus lábios! R.

4.  Proclamei toda a vossa justiça, sem 
retê-la no meu coração; vosso auxílio e leal-
dade narrei. Não calei vossa graça e verdade 
na presença da grande assembleia. R.

 Leitura - Hb 10,4-10

 Leitura da Carta aos Hebreu 

4Irmãos e irmãs:  É impossível eliminar os 
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4.  Para que aos pobres e a todos os que 
sofrem seja feita justiça, não lhes falte o 
necessário para uma vida digna e se reco-
nheça neles o próprio de Cristo, oremos, por 
intercessão de Maria.

5.  Para que a Virgem Maria, Mãe do 
“Emanuel”, Deus-conosco, que nos foi dada 
por seu Filho como nossa Mãe, nos acom-
panhe quer na vida quer na morte, oremos, 
por intercessão de Maria.

6.  Para que todos os cristãos e as cristãs, 
particularmente os da nossa Diocese, se 
comprometam no testemunho ativo de Cristo, 
oremos, por intercessão de Maria. 

Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos 
corações, para que a anunciação do Anjo, que 
nos revelou a Encarnação do vosso Filho, e a 
intercessão da Virgem Maria nos levem a 
contemplar a vossa glória. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Deus onipotente, as oferendas 
de vossa Igreja, que comemora a sua origem 
na encarnação do vosso Filho, celebrando 
com alegria este grande mistério.

Prefácio
O Mistério da Encarnação

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. A 
Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do 
anjo; e, à sombra do Espírito Santo, acolheu 
com amor, no seio puríssimo, Aquele que, 
para salvar os seres humanos, quis nascer 
entre eles. Assim, cumpriam-se as promessas 
feitas a Israel, e, de modo inefável, realizava-
se a esperança das nações. Por essa razão, a 
multidão dos anjos e dos santos se alegra 
eternamente na vossa presença. Concedei 

               dentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”. 
34 Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá 

35isso, se eu não conheço homem algum?”  O 
anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o 
poder do Altíssimo te cobrirá com sua som-
bra. Por isso, o menino que vai nascer será 

36chamado Santo, Filho de Deus.  Também 
Isabel, tua parenta, concebeu um filho na 
velhice. Este já é o sexto mês daquela que era 

37considerada estéril,  porque para Deus nada 
38é impossível”.  Maria, então, disse: “Eis aqui 

a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a 
tua palavra!” E o anjo retirou-se. - Palavra da 
Salvação.

Na recitação do , no momento em Creio
que se diz “e se encarnou no seio da 
Virgem Maria”, todos fazem genuflexão, 
exprimindo, assim, a sua fé no Mistério da 
Encarnação. Se o  for cantado, no mo-Creio
mento acima assinalado, todos se colocam de 
joelhos. 

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Unidos, pela fé, à Virgem 
Maria, em cujo seio o Verbo se fez carne para a 
salvação do mundo, façamos subir ao Pai as 
nossas súplicas, dizendo: R. Interceda por 
nós a Virgem cheia de graça.

1.  Para que a Igreja, dispersa pelo mun-
do, anuncie fielmente Jesus Cristo, concebido 
no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito 
Santo, oremos, por intercessão de Maria.

2.  Para que o papa Francisco, os bispos, 
os presbíteros e os diáconos amem a Deus de 
todo o coração e exerçam o seu ministério 
imitando a Cristo, oremos, por intercessão de 
Maria.

3.  Para que, em Cristo, servo obediente, 
que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, 
amando a Deus sobre todas as coisas e aos 
seres humanos sem distinção, ofereçamos a 
nossa própria vida, oremos, por intercessão 
de Maria.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, confirmai em nossos corações os 
mistérios da verdadeira fé, para que, procla-
mando verdadeiro Deus e verdadeiro homem 
aquele que nasceu da Virgem, cheguemos à 
felicidade eterna. 

também a nós associar-nos aos seus lou-
vores, cantando (dizendo) a uma só voz:

Antífona da comunhão - Is 7,14

A Virgem conceberá e dará à luz um Filho. 
Ele será chamado: “Deus-conosco”.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 1,26-38

N
o primeiro anúncio de Lucas, Deus já havia mostrado seu desejo de salvar a 
humanidade, prometendo o nascimento do predecessor de Jesus, João Batista (Lc 
1,5-24). Agora, intervém de maneira direta na vida de uma virgem nazarena. Maria  é

convidada a participar de seu plano salvador. Este fato marca a história da humanidade. Há um 
antes e um depois. Primeiro foi o tempo da Promessa, agora a Redenção da humanidade se 
inicia e as promessas se realizam. Com seu “sim” Maria abre o caminho para que o Filho de 
Deus se encarne em nosso mundo. No ventre de uma virgem, numa pequena casa, na pequena 
cidade de Nazaré, Deus se faz pequeno e humilde para mostrar o tamanho do seu grande amor 
pela humanidade.

-  O anjo Gabriel foi enviado por Deus: O mistério da encarnação de Jesus só é possível 
porque o amor de Deus se manifestou ao homem. A iniciativa é de Deus que, solidário às lutas e 
sofrimentos do homem, decide fazer-se amor em uma linguagem profundamente humana. O 
termo “anjo”, segundo suas raízes hebraicas, significa “mensageiro”. Assim, a figura de 
Gabriel une céus e terra neste mistério de amor, já não há mais um abismo entre Deus e os 
homens!

-  A uma cidade da Galileia: É o pequeno vilarejo de Nazaré, com aproximadamente 150 
habitantes, longe das grandes rotas comerciais e sem importância (cf. Jo 1,46; 7,52). Segundo 
a religião tradicional da época, acreditava-se que o lugar em que Deus habitava era no Templo, 
sobre o monte Sião. Agora, Ele encontra braços que o acolhem em uma pequena casa de 
pessoas simples, que vivem o drama e as lutas do dia a dia, mas mantém sua fé e capacidade de 
fazer o bem.

-  Maria, uma virgem prometida a José, descendente de Davi: Lucas não usa a palavra 
“jovem”, “mulher” ou variantes. Quer que todos saibam  natureza de Maria: uma virgem, a
prometida em casamento. Assim, também saberão que o nascimento de Jesus passa pela 
acolhida humana de Maria e é fruto de uma grande manifestação de Deus, que faz uma virgem 
conceber. Ela e José se encaixam perfeitamente no caminho da promessa por sua 
descendência: o Messias seria da descendência de Davi (2Sm 7,12-16; Is 11,1).

-  Alegra-te, cheia de graça: A saudação do anjo é um convite a toda a Igreja: Deus está 
próximo do ser humano, vai ao encontro dele e concretiza seu plano de salvação. O sofrimento 
se transforma em alegria! Os pobres e pequenos não estão mais cheios de condenações, 
tristezas e desencantos, todos encontram graça diante de Deus.

-  O Senhor está contigo: Deus escolhe Maria para que esteja junto com os homens, para 
fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-la desde dentro.

-  Não temas, encontraste graça: A ação de Deus não é para castigar ou desferir sua ira. 
Este acontecimento une a história da salvação, abraçando a humanidade com o amor de Deus. 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
9 

de
 A

br
il 

- 
S

eg
un

da
-f

ei
ra

 -
 A

nu
nc

ia
çã

o 
do

 S
en

ho
r 

- 
S

ol
en

id
ad

e 
(t

ra
ns

fe
rid

a 
do

 d
ia

 2
5 

de
 m

ar
ço

 p
p.

)

38

Assim, o medo, reação natural do ser humano, é envolvido pela segurança de Deus, que se 
manifesta para abençoar e salvar. Os pequenos, que vivem longe das seguranças da religião 
institucional, encontram graça diante de Deus.

-  Não conheço homem algum: O verbo grego para “conhecer” e seu correlato hebraico 
são um eufemismo para referir-se à relação sexual.

-  O Espírito, o poder e a sombra do Altíssimo: Maria aqui é símbolo de toda a 
humanidade. Ela é vítima da Lei, diante de todos, terá um filho de origem desconhecida sendo 
já prometida em casamento. Contudo, este gesto é símbolo da união amorosa de Deus com os 
homens, representado pelo Espírito que baixa do céu e a envolve, o poder de Deus que a cobre 
com sua sombra. Deus definitivamente se une à humanidade, os céus se encontram com a 
terra!

-  Nada é impossível: A salvação é uma iniciativa livre de Deus, que faz tudo para que o 
homem novamente se encontre com seus braços de amor. Assim, uma idosa estéril pode 
conceber. Assim como uma virgem. A virgindade de Maria, aqui, não é uma condenação às 
relações sexuais e sim um sinal de que o movimento salvífico é feito por Deus, pelas vias que só 
ele conhece, mas passando pelo homem.

-  Faça-se em mim segundo a tua palavra: finalmente – esta é a profundidade da acolhida 
de Maria – das profundezas da criação, que se afastou dele pelo pecado, se levanta um “sim” 
capaz de atrair o próprio Deus. Ela decide participar da história da salvação, pois seu coração 
está de acordo com a vontade de Deus.

Na Festa da Anunciação celebramos o mistério de Deus que inicia sua “kênosis” 
(esvaziamento) e vem nos visitar. Celebramos também o gesto de humildade e doação de Maria 
que abriu seu coração e seu corpo ao extraordinário, permitiu que seu corpo virgem gerasse 
uma vida, o Filho de Deus. Maria disse o seu “S ”. Não o fez somente por ela, mas em nome im
de toda a humanidade. Hoje cabe a nós continuar dando esta resposta, abrindo nossos 
corações e nossos lares. “Maria deixou-se conduzir pelo Espírito, através de um itinerário de fé, 
rumo a uma destinação feita de serviço e fecundidade. Hoje fixamos nela o olhar, para que nos 
ajude a anunciar a todos a mensagem de salvação e para que os novos discípulos e tornem s
operosos evangelizadores” (EG 287).

Santos do dia: Prócoro (I-II século). Waldetrudes (+ 688). Hugo de Ruão (680-730). 
Cacilda de Toledo (de Burgos) (século X-XI). Conrado I de Salzburg (1075-1147). Tomás de 
Tolentino e Companheiros (+ 1321). 

Testemunhas do Reino: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Jorge Eliécer Gaitán (morto no 
“El Bogotazo”, Colômbia, 1948).

Datas comemorativas: Dia Nacional do Aço. Dia da Biblioteca. Nascimento de Amácio 
Mazzaropi (1912). Começo da revolução cívica na Bolívia (Bolívia, 1952).

"Debaixo do telhado da tua misericórdia nos refugiamos, ó Mãe de Deus; não 
abandones na tentação os que te invocam, mas livra-nos do perigo, somente tu casta 

e bendita". (A. Hamman, Preghiere dei primi cristiani, p. 126)
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10 TERÇA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos 
pés dos apóstolos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 92 (93),1ab. 
1c-2.5(R/. 1a) 

R. Reina o Senhor, revestiu-se de 
esplendor.

1.   Deus é Rei e se vestiu de majestade, 
revestiu-se de poder e de esplendor! R.

2.  Vós firmastes o universo inabalável, 
vós firmastes vosso trono desde a origem, 
desde sempre, ó Senhor, vós existis! R.

3.  Verdadeiros são os vossos testemu-
nhos, refulge a santidade em vossa casa, 
pelos séculos dos séculos, Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 3,14b.15

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O Filho do Homem há de ser levan-

tado, para que, quem nele crer, possua a vida 
eterna. R.

Evangelho - Jo 3,7b-15

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
7b 8 "Vós deveis nascer do alto.  O vento sopra 
onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas 
não sabes de onde vem, nem para onde vai. 
Assim acontece a todo aquele que nasceu do 

9Espírito".  Nicodemos perguntou: "Como é 
10que isso pode acontecer?"  Respondeu-lhe 

Jesus: "Tu és mestre em Israel, mas não sabes 
11estas coisas?  Em verdade, em verdade te 

digo,  nós falamos daquilo que sabemos e 
damos testemunho daquilo que temos visto, 
mas vós não aceitais o nosso testemunho.           
12 Se não acreditais, quando vos falo das 

Nicodemos, rabino, fariseu, membro do 
Sinédrio, vem se encontrar de noite com 
Jesus, e este lhe vai revelando, com uma 
pedagogia única, seu mistério profundo. 
Jesus veio do Alto, de Deus. E precisa ser 
levantado para que se possa contemplar Nele 
e através Dele a beleza de Deus, que salvará o 
mundo. A beleza do amor, da entrega, da Cruz 
redentora.

Antífona da entrada - Ap 19,7.6

Alegremo-nos, exultemos, e demos gló-ria 
a Deus, porque o Senhor todo-poderoso 
tomou posse do seu reino, aleluia!

Oração do dia 

Fazei-nos, ó Deus todo-poderoso, pro-
clamar o poder do Cristo ressuscitado, e, 
tendo recebido as primícias dos seus dons, 
consigamos possuí-los em plenitude.

Leitura - At 4,32-37

Leitura dos Atos dos Atos dos Apóstolos 

32 A multidão dos fiéis era um só coração e 
uma só alma. Ninguém considerava como 
próprias as coisas que possuía, mas tudo 

33entre eles era posto em comum.  Com 
grandes sinais de poder, os apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. 

34E os fiéis eram estimados por todos.  Entre 
eles ninguém passava necessidade, pois 
aqueles que possuíam terras ou casas, 

35vendiam-nas, levavam o dinheiro,  e o 
colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era 
distribuído conforme a necessidade de cada 

36um.  José, chamado pelos apóstolos de 
Barnabé, que significa filho da consolação, 

37levita e natural de Chipre,  possuía um 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 3,7b-15

ois são os temas principais do Evangelho de hoje - o nascimento do alto (v. 7) e a vida 

Deterna (v. 15). Jesus continua seu diálogo com Nicodemos, acentuando a necessidade 
do homem participar das realidades espirituais por meio da fé em seu testemunho.

-  Nascer do alto: Assim como vimos na leitura de ontem, Jesus reafirma a necessidade 
de uma transformação interior que faça o homem participante das realidades espirituais. Assim, 
corrige a visão de Nicodemos, que entendia sua fala como se fosse necessário “nascer de 
novo” e mostra que a verdadeira vida é alcançada junto a Deus. 

-  O vento que sopra onde quer: Jesus usa a imagem do vento para dizer que as realidades 
celestiais permanecem um mistério e que não é possível explicar a maneira de crer a partir dos 

coisas da terra, como acreditareis se vos falar 
13das coisas do céu?  E ninguém subiu ao céu, 

a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do 
14Homem.  Do mesmo modo como Moisés le-

vantou a serpente no deserto, assim é neces-
             sário que o Filho do Homem seja levantado, 

15 para que todos os que nele crerem tenham a 
vida eterna". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: O batismo é um dom que 
vem do Céu e ao Céu conduz aqueles e 
aquelas que o recebem e o vivem no dia a         
dia. Oremos a Jesus, dizendo: R. Jesus 
Ressuscitado, ouvi-nos.

1.  Pelos catecúmenos a quem o batismo 
dá a vida nova, pelos fiéis que dão testemunho 
da Ressurreição do Senhor e pelas comu-
nidades que repartem com outras o que têm, 
rezemos ao Senhor

2.  Pelas instituições que em tempo de 
crise são solidárias, por todas aquelas que,  
em vez de falar, realizam obras, e pela 
transformação das que traíram seus objetivos 
de promoção humana e social, rezemos ao 
Senhor

3.  Pelos que acreditam no Reino anun-
ciado por Jesus, pelos que não se escan-
dalizam com a Cruz e pelos que, carregando-a 
com a mesma disposição de Jesus, hão de 
chegar à vida eterna, rezemos ao Senhor

4.  Pelos asilos onde vivem os mais po-

bres, pelos que os apoiam com os seus bens e 
pelos que aí trabalham com dedicação e 
alegria, rezemos ao Senhor

5.  Pelos que pensam nos mais fracos e 
indefesos da comunidade, pelos que lutam 
contra as injustiças e pelos que fazem o bem 
que podem, sem ruído e sem chamar a 
atenção sobre si, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus Ressuscitado, fazei-nos 
penetrar cada vez mais no mistério da vossa 
Cruz libertadora. Vós que sois Deus com o Pai 
na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, que sempre nos ale-
gremos por estes mistérios pascais, para que 
nos renovem constantemente e sejam fonte de 
eterna alegria.

Antífona da comunhão - Lc 24,46.26

Era preciso que o Cristo padecesse e res-
surgisse dos mortos, para entrar na sua glória, 
aleluia!

Oração depois da comunhão

Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o 
intercâmbio de dons entre o céu e a terra, 
trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para 
a vida presente e nos conquiste a alegria 
eterna.
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critérios terrenos, é preciso participar das realidades do reino de Deus. 
-  Ser mestre: O próprio Nicodemos já havia chamado Jesus de mestre e agora ele recebe 

este mesmo título. Contrapõem-se, então, um conhecimento celeste e um conhecimento 
terrestre. O Filho do Homem levantado (como a serpente de bronze no deserto) nos dá a 
sabedoria celeste, faz-nos conhecer o mistério de Deus na sua paixão pelo homem e nos revela 
que somos seus filhos e filhas, gerados do alto.

-  O nosso testemunho: Comumente, um rabino defenderia suas afirmações a partir de 
bases escriturísticas, citando trechos do Antigo Testamento. Jesus toma outro caminho: orienta 
a afirmação para seu próprio testemunho. Ainda que Nicodemos houvesse reconhecido os 
sinais que Jesus fazia, não conseguia reconhecer a grandeza mais profunda que se escondia 
nestes sinais.

- Não crer: Ao mostrar mais uma vez sua autoridade, Jesus também reforça a 
incredulidade de todo o Israel em seu testemunho, em sua origem divina e na revelação que 
acontece por meio dele. 

-  Ninguém subiu ao céu: Jesus mostra que a vida eterna não é arrebatada por homens 
“escaladores do céu”, mas é dom de Deus, que, na sua humildade, desce à terra e a dá a nós. O 
caminho para a vida é único, como única é a vida: Deus mesmo, que tanto amou o mundo que 
nos deu seu próprio Filho, para que crendo nele, sejamos salvos por ele (cf. Jo 3,16).

-  A serpente de bronze: A serpente era um animal tipicamente terrestre e foi uma praga 
em determinado momento da caminhada dos israelitas no deserto (Nm 21,4-9). Quando foi 
levantada em uma haste e colocada como símbolo divino no céu, ganha um novo significado: 
de maldição, passa a ser instrumento de cura. Da mesma forma, o Filho do Homem levantado 
na cruz nos cura do veneno da antiga mentira, que nos afastou de Deus, fazendo-nos pensar que 
Deus seja invejoso, antagonista e vingativo, enquanto ele, ao contrário, é justamente fonte de 
vida e liberdade (cf. Gn 3,1ss.).

O Evangelho de hoje mostra que a vida eterna – aquela vida plenamente feliz que o ser 
humano deseja como plena realização da sua humanidade – não é resultado de um esforço 
sobre-humano. É dom gratuito do Pai da vida, que, no Filho, nos oferece a graça de sermos 
realmente seus filhos e filhas (1Jo 3,1). Quem crê no Filho e a ele adere é gerado por Deus (Jo 
1,13), é nascido do Espírito, é tornado participante da vida divina, que é o amor recíproco entre 
o Pai e o Filho.

Santos do dia: Geraldo de Grosswalsertal (900-978). Notker de Lüttich (+ 1088). Fulberto 
de Chartres (960-1028). Engelberto de Admont (1250-1331). Marcos Fantuzzi (de Bolonha) 
(1400-1479). Miguel de Sanctis (1591-1625). Madalena de Canossa (1774-1835). 

Testemunhas do reino: Daniel Hubert Guillard (Colômbia, 1985). Martiniano Martínez, 
Terencio Vázquez e Abdón Julián (México, 1987). 

Datas comemorativas: Dia da Engenharia Militar. Fundação do Exército da Salvação. 
Morre enforcado Emiliano Zapata (México, 1919). Assinatura do Acordo de Belfast entre o 
Governo Britânico e o Governo Irlandês (1998).

56ª Assembleia Geral da CNBB em Aparecida

Recomendam-se as orações dos fiéis pela 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a ser 
realizada em Aparecida, SP, de 11 a 20 de abril. 
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11 QUARTA-FEIRA - ESTANISLAU, Bispo, Mártir - MemóriaS. 
(Cor vermelha - Ofício da memória)

Santo Estanislau nasceu em torno do ano 
1030 nas proximidades de Cracóvia, cidade 
onde foi ordenado presbítero e da qual se 
tornou bispo em 1072. Sendo de família rica, 
distribuiu todos os seus bens entre os pobres. 
Atuou em favor da reforma da Igreja, procu-
rando elevar os costumes e o comportamento 
dos fiéis e do clero. As coisas se complicaram 
quando ele exortou o rei Boleslau II à fideli-
dade matrimonial e ao respeito para com as 
demais mulheres. Devido a isso, Boleslau 
impediu que o bispo pudesse ter acesso aos 
bens da Igreja. O comportamento imoral do rei 
levou Estanislau a excomungá-lo. Em respos-
ta, o rei condenou o bispo à morte. Enquanto 
Estanislau celebrava uma missa na igreja de 
São Miguel, Boleslau o derrubou do altar e o 
executou diante do altar. O povo revoltado 
expulsou o rei do país. Estanislau morreu no 
dia 11 de abril de 1079. Em 1088, os ossos do 
santo bispo foram transferidos para a catedral 
de Cracóvia. Em 1254, o papa Inocêncio IV o 
canonizou na cidade de Assis, na Itália. Santo 
Estanislau é um dos santos mais venerados na 
Polônia, da qual é o patrono. Em 1978, en-
quanto o povo polonês se preparava para 
comemorar o 900º aniversário do martírio de 
Santo Estanislau, outro bispo de Cracóvia, 
Karol Józef Wojtyla foi eleito papa. 

Comentário Inicial - No Evangelho, 
prosseguindo sua conversa noturna com 
Nicodemos, Jesus abre o coração e revela o 
segredo da sua vinda a nós e da sua vida entre 
nós. “Deus amou tanto o mundo, que deu o seu 
Filho unigênito...”. Uma pérola do Evangelho! 
Defensor da liberdade da Igreja e da dignidade 
do ser humano, dos pequenos e dos pobres, 
Santo Estanislau é testemunha viva do amor do 
Pai que bate no coração de Jesus. 

Antífona da entrada - 4Esd 2,35

A luz eterna brilhará para os vossos santos, 
Senhor, e eles viverão eternamente, aleluia.

Oração do dia

Ó Deus, em cuja honra o bispo Santo 
Estanislau tombou sob a espada dos perse-
guidores, concedei-nos também perseverar 
firmes na fé até a morte.

Antífona da entrada - Sl 17,50;21,23

Senhor, eu vos louvarei entre os povos, 
anunciarei vosso nome aos meus irmãos, 
aleluia!

Oração do dia 

Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, 
ao recordar cada ano o mistério pascal que 
renova a dignidade humana, e nos traz a 
esperança da ressurreição: concedei-nos 
acolher sempre com amor o que celebramos 
com fé. 

Leitura - At 5,17-26    

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

17Naqueles dias:  Levantaram-se o sumo-
sacerdote e todos os do seu partido - isto é, o 

18partido dos saduceus - cheios de raiva  e 
mandaram prender os apóstolos e lançá-los 

19na cadeia pública.  Porém, durante a noite, o 
anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os 

20fez sair, dizendo:  "Ide falar ao povo, no 
Templo, sobre tudo o que se refere a este 

21modo de viver".  Eles obedeceram e, ao 
amanhecer, entraram no Templo e começaram 
a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os 
seus partidários e convocou o Sinédrio e o 
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seu próprio Filho, para que todo o que nele 
crer, encontre vida eterna. R.

Evangelho - Jo 3,16-21

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

16 Deus amou tanto o mundo, que deu o 
seu Filho unigênito, para que não morra todo o 

17que nele crer, mas tenha a vida eterna.  De 
fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo 
para condenar o mundo, mas para que o 

18mundo seja salvo por ele.  Quem nele crê, 
não é condenado, mas quem não crê, já está 
condenado, porque não acreditou no nome do 

19Filho unigênito.  Ora, o julgamento é este: a 
luz veio ao mundo, mas os homens preferiram 

       as trevas à luz, porque suas ações eram más. 
20 Quem pratica o mal odeia a luz e não se 
aproxima da luz, para que suas ações não 

21sejam denunciadas.  Mas quem age con-
forme a verdade aproxima-se da luz, para que 
se manifeste que suas ações são realizadas 
em Deus. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: A oposição que Jesus 
sofreu em vida veio a cair também sobre os 
Apóstolos e a Igreja, ao longo dos séculos. 
Peçamos a graça de ser fortes, como eles, e 
digamos: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos ministros da Igreja que são 
presos, pelos cristãos desaparecidos, e pelos 
que não podem exprimir a sua fé com 
liberdade, rezemos ao Senhor. 

2.  Pelos cristãos e cristãs que defendem 
a liberdade da Igreja e a dignidade do ser 
humano, sobretudo dos pobres e dos peque-
nos, para que o exemplo e a intercessão de 
Santo Estanislau os fortaleçam, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelos homens públicos que rejeitam a 
violência, pelos que se recusam a fazer o mal e 
pelos que lutam contra a corrupção, rezemos 

Conselho formado pelas pessoas importantes 
do povo de Israel. Então mandaram buscar os 

22apóstolos à prisão.  Mas, ao chegarem à 
prisão, os servos não os encontraram e vol-

23taram dizendo:  "Encontramos a prisão 
fechada, com toda segurança, e os guardas 
estavam a postos na frente da porta. Mas, 
quando abrimos a porta, não encontramos 

24ninguém lá dentro".  Ao ouvirem essa notícia, 
o chefe da guarda do Templo e os sumos 
sacerdotes não sabiam o que pensar e 
perguntavam-se o que poderia ter acontecido. 
25 Chegou alguém que lhes disse: "Os homens 
que vós colocastes na prisão estão no Templo 

26ensinando o povo!"  Então o chefe da guarda 
do Templo saiu com os guardas e trouxe os 
apóstolos, mas sem violência, porque eles 
tinham medo que o povo os atacasse com 
pedras. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),2-3.4-
5.6-7.8-9(R/.7a)

R.  Este infeliz gritou a Deus, e foi 
ouvido.

1. Bendirei o Senhor Deus em todo o 
tempo, seu louvor estará sempre em minha 
boca. Minha alma se gloria no Senhor; que 
ouçam os humildes e se alegrem! R.

2.  Comigo engrandecei ao Senhor Deus, 
exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as 
vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos 
os temores me livrou. R.

3.  Contemplai a sua face e alegrai-vos, e 
vosso rosto não se cubra de vergonha! Este 
infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o 
libertou de toda angústia. R.

4.  O anjo do Senhor vem acampar ao 
redor dos que o temem, e os salva. Provai e 
vede quão suave é o Senhor! Feliz o homem 
que tem nele o seu refúgio! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu 
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ação de graças.

Antífona da comunhão - Jo 12,24-25

Se o grão de trigo não cai na terra e não 
morre, fica sozinho: mas, se morrer, produzirá 
muitos frutos, aleluia.

Oração depois da comunhão

Recebemos, ó Deus, os dons celestes, 
alegrando-nos pela festa de hoje. Assim 
como anunciamos nesta Eucaristia a morte do 
vosso Filho, possamos participar, com os 
santos mártires, de sua ressurreição e sua 
glória. 

Antífona da comunhão - Jo 15,16.19

Diz o Senhor: Fui eu que vos escolhi do 
mundo e enviei, para produzirdes fruto, e o 
vosso fruto permaneça, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus de bondade, permanecei junto ao 
vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida 
aqueles a quem concedestes a comunhão nos 
vossos mistérios. 

ao Senhor.
4.  Pelos catequistas que amam Jesus e O 

anunciam, pelos que ajudam os mais jovens e 
os adultos a conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, 
rezemos ao Senhor.

5.  Pelas vítimas da opressão e da injus-
tiça, pelos que em tudo são fiéis à sua cons-
ciência e pelos que não cedem às ameaças 
dos tiranos, rezemos ao Senhor.

6.  Pelos fiéis que frequentam esta igreja, 
pelos que creem em Jesus, o Dom do Pai, e 
pelos que são capazes de doar-se em favor 
dos irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor.

7. Pelos bispos do Brasil, reunidos em 
assembleia em Aparecida, para que estejam 
abertos ao Espírito Santo e possam tomar 
decisões sábias para a vida e a missão da 
Igreja, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, fazei que a luz do 
Salvador nos liberte das trevas mais escuras. 
Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas 

Aceitai, ó Deus, os dons para o sacrifício 
de reconciliação e louvor que vos oferecemos 
na festa do mártir santo Estanislau, para que 
obtenhamos o perdão e permaneçamos em 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 3,16-21

eus sempre ama o mundo, ainda que o mundo se feche ao seu amor. O amor do Pai é 

Dlivre e gratuito. Exigente, como o de “pai”; incondicional, como o de “mãe”. O Filho, 
que o conhece, porque saiu do seu seio, o testemunhou em sua vida terrena, sobretudo 

no mistério da cruz.
- Mc 3,16 – usado e abusado por nossos irmãos pentecostais em suas pregações – 

constitui o centro do Evangelho (da boa-nova, da boa notícia) de João. A expectativa é que os 
ouvintes possam confessar maravilhados: “Reconhecemos o amor que Deus tem por nós e 
acreditamos nesse amor. Deus é amor: quem permanece no amor permanece em Deus e Deus 
nele” (1Jo 4,16). Essa é a chave das chaves de toda a revelação. A partir dela podemos 
compreender toda a revelação e, sempre que necessário – e como é necessário! – corrigir toda 
interpretação errada, parcial, equivocada.

- O Pai mandou o Filho – e não veio ele mesmo, nem mandou o Espírito Santo da mesma 
forma – porque é no Filho (que ama e é amado) – e só no Filho – que podemos reconhecer a 
nossa identidade de filhos. Jesus, na condição de Filho encarnado, viveu o que somos 
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chamados a viver: a “filialidade” (a relação de amor e respeito para com Deus, o Pai) e, 
consequentemente, a fraternidade (a relação de amor e respeito para os irmãos e irmãs). Jesus 
nos ama com o mesmo amor que o Pai tem por ele (cf. Jo 15,9) e nos garante que o Pai nos ama 
como ama a ele (cf. Jo 17,23), com um amor que é anterior à criação do mundo (cf. Jo 17,24). 

- A nossa salvação é crer em Jesus crucificado. Ele é a Palavra, a luz e a vida de todo ser 
humano, que se tornou carne para nos revelar o amor infinito e incondicional do Pai. Nele está a 
nossa identidade de filhos, que nos faz ser o que somos. Fora dele, não somos ou... somos o 
que não somos. Acolhê-lo em nossa vida é encontrar-nos a nós mesmos. Fechar-nos a ele é 
fechar-nos à luz, ao sentido, à vida. É perder-nos, é morrer para sempre.

- A fé é uma avaliação razoável daquilo que não se vê, que é deduzida daquilo que se vê. 
(Comemos pão sem medo porque acreditamos que não esteja envenenado e acreditamos que 
não esteja envenenado porque sabemos que o padeiro é pessoa honesta, boa, confiável). No dia 
a dia, nós, na verdade, vivemos de fé. O único problema é saber onde nós depositamos 
razoavelmente a nossa confiança. A experiência, a inteligência, os relacionamentos nos ajudam 
nesse discernimento. Crer em Jesus significa fundamentar a nossa vida nele, na sua pessoa, na 
sua palavra, nas suas ações. Fazemo-lo porque estamos certos de que ele nos ama e de que o 
seu amor nos revela o amor do Pai. (O esquema é sempre o do pão e do padeiro). Se me recuso a 
crer nele, só me resta fundamentar minha vida sobre a adoção de concepções e a observância 
de leis que considero justas.

- O Deus-Amor enviou seu Filho ao mundo, por amor, para salvá-lo, para comunicar-nos 
a vida de filhos. Se usa o “chicote”, como Jesus no Templo, não é para julgar ou condenar o 
mundo pecador. É para salvá-lo, purificando-o, o que Lhe custará a vida. Salvação ou perdição 
não é predestinação divina. O Pai não abandona seus filhos. O Pai deu seu próprio Filho para 
salvar-nos. No abandono do seu Filho na cruz (cf. Mc 15,34par.), nenhum perdido está 
abandonado. Em todo ‘perdido’ o Pai vê o Filho e o ama de um amor perdido. O Pai é “louco de 
amor”!

Santos do dia: Godeberta de Noyon (+ 690). Estanislau de Cracóvia (1030-1079). Raniero 
de Osnabrück (+ 1233). Helena Guerra (1835-1914). Gemma Galgani (1878-1903), cuja 
memória litúrgica os Passionistas celebram também no dia 16 de maio.

Testemunhas do Reino: Antonio Fernández (Colômbia, 1986). 

Datas comemorativas: Aniversário da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
(1919).

12 QUINTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

A vida, as obras, as palavras de Jesus 
testemunham o que ele viu e ouviu de Deus. 
Por que os que o ouvem não aceitam o seu 
testemunho? Por que preferem as trevas à luz? 
Por que preferem a mentira à verdade? Por 
que preferem os mestres deste mundo ao 

mestre que vem do alto e está acima de todos? 
Deixemos que sua palavra nos interpele 
também.

Antífona da entrada - Sl 67, 8-9.20

Ó Deus, quando saístes à frente do vosso 
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povo, abrindo-lhe o caminho e habitando 
entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os 
céu, aleluia!

Oração do dia 

Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar 
em toda a nossa vida as graças do mistério 
pascal, que instituístes na vossa misericórdia. 

Leitura - At 5,27-33

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

27Naqueles dias:  os guardas levaram os 
apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O 
sumo sacerdote começou a interrogá-los,           
28 dizendo: "Nós tínhamos proibido expres-
samente que vós ensinásseis em nome de 
Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de 
Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos 
quereis tornar responsáveis pela morte desse 

29homem!"  Então Pedro e os outros apóstolos 
responderam: "É preciso obedecer a Deus, 

30antes que aos homens.  O Deus de nossos 
pais ressuscitou Jesus, a quem vós matas-

31tes, pregando-o numa cruz.  Deus, por seu 
poder, o exaltou, tornando-o Guia Supremo e 
Salvador, para dar ao povo de Israel a 

 32conversão e o perdão dos seus pecados.  E 
disso somos testemunhas, nós e o Espírito 
Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe 

33obedecem".  Quando ouviram isto, ficaram 
furiosos e queriam matá-los. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),2 e 9. 
17-18.19-20(R/. 7a)

R. Este infeliz gritou a Deus e foi 
ouvido.

1.  Bendirei o Senhor Deus em todo o 
tempo, seu louvor estará sempre em minha 
boca. Provai e vede quão suave é o Senhor! 
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! R.

2.  Mas ele volta a sua face contra os 

maus, para da terra apagar sua lembrança. 
Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta 
e de todas as angústias os liberta. R.

3.  Do coração atribulado ele está perto e 
conforta os de espírito abatido. Muitos males 
se abatem sobre os justos, mas o Senhor de 
todos eles os liberta. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 20,29

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Acreditaste, Tomé, porque me viste. 

Felizes os que creem, sem ter visto. R.

Evangelho - Jo 3,31-36

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

31 "Aquele que vem do alto está acima de 
todos. O que é da terra, pertence à terra e fala 
das coisas da terra. Aquele que vem do céu 

32está acima de todos.  Dá testemunho daquilo 
que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu 

 33testemunho.  Quem aceita o seu testemunho 
34atesta que Deus é verdadeiro.  De fato, aquele 

que Deus enviou fala as palavras de Deus, 
35porque Deus lhe dá o espírito sem medida.  O 

          Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. 
36 Aquele que acredita no Filho possui a vida 
eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não 
verá a vida, pois a ira de Deus permanece 
sobre ele". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: A Jesus de Nazaré, que           
foi morto e sepultado, Deus fez Senhor           
e Salvador, ressuscitando-O. Peçamos-Lhe 
que escute as nossas preces, dizendo:                 
R. Escutai-nos, Senhor Jesus.

1.  Para que os cristãos da nossa Diocese 
acreditem verdadeiramente que Jesus, vindo 
do Céu, está acima de todos e governa o 
mundo, rezemos ao Senhor.

2.  Para que os grandes da terra sejam 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
2 

de
 A

br
il 

- 
Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
2ª

 S
em

an
a 

da
 P

ás
co

a

47

A SEMENTE NA TERRA - Jo 3,31-36

esus vem do alto, aliás, é do alto, porque é filho, o Filho, o Primogênito do Pai. Por isso, é 

Jmaior do que todos.

- Da terra, ao contrário, são Moisés e os profetas. Deles vêm a Lei (cf. Jo 1,7) e o 
testemunho em favor da luz (cf. Jo 1,6-9). Eles, porém, não são nem a Vida nem a Luz. O que é 
gerado pela carne, como já dizia o Prólogo, é carne (cf. Jo 1,6). De Jesus, que é o Filho, que 
veio do alto, nós recebemos graça sobre graça, ou seja, a Vida, em abundância, do Pai (cf. Jo 
1,16). Ele é a Luz, ele é a Vida. É dele que recebemos o dom do Espírito, que nos gera do alto, 
que nos gera como filhos e filhas de Deus.

- O Filho não nos fala o que lhe foi transmitido por outro. O Filho fala o que viu e ouviu 
junto ao Pai. Ele, que sempre está voltado para o Pai, porque é Filho, porque é Palavra dita pelo 
Pai, agora está voltado para nós. Ele nos fala aquilo que ele sabe de Deus, a quem ele conhece 
bem. “Nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos...” (cf. Jo 
3,11).

- Em relação à adesão a Jesus, João faz uma avaliação diferente da avaliação dos 
discípulos. Enquanto os discípulos acham que “todos” vão a Jesus (cf. Jo 3,26), João deplora 
que “ninguém” o acolhe (v. 32). Os primeiros lamentam o ‘sucesso’; o segundo, o ‘fracasso’. O 
ponto-de-vista muda a visão.

- ‘Acolher’ o testemunho de Jesus é celebrar a aliança com Deus, confirmando que Deus 
é verdadeiro e mantém a palavra. É nele, Jesus, que recebemos um coração novo, porque é ele 
que nos dá o Espírito sem medida, o mesmo que ele recebeu.

- Ele fala as palavras de Deus, porque é a própria Palavra de Deus. O Pai o gerou. Ele é 
expressão perfeita e plena do Pai. Está totalmente unido ao Pai. O Pai o ama plenamente. O 

tolerantes para com aqueles que se lhes 
opõem e reconheçam que a obediência a 
Deus está acima de tudo, rezemos ao Senhor.

3.  Para que os jovens, tentados pela 
indiferença, não se contentem com que o que 
a vida lhes oferece, mas procurem os valores 
que permanecem, rezemos ao Senhor.

4.  Para que Aquele a quem o Pai ressus-
citou dê alegria aos que vivem sem esperança 
e a vida eterna aos que Nele acreditaram, 
rezemos ao Senhor.

5.  Para que aos membros da nossa 
assembleia dê o Senhor o seu Espírito sem 
medida e uma atenção particular pelos que 
sofrem, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus, vindo do Céu, ensinai-nos o 
que vistes e ouvistes e fazei-nos testemunhas 
da verdade. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Subam até vós, ó Deus, as nossas preces 
com estas oferendas para o sacrifício, a fim de 
que, purificados por vossa bondade, corres-
pondamos cada vez melhor aos sacramentos 
do vosso amor. 

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Eis que estou convosco todos os dias, até 
o fim dos tempos, aleluia!

Oração depois da comunhão

Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo, nos renovais para a 
vida eterna, fazei frutificar em nós o sacra-
mento pascal, e infundi em nossos corações a 
fortaleza deste alimento salutar. 
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Espírito que circula entre eles é justamente o Espírito de amor (v. 34).
- “Mão” – de que fala o v. 35 – é o poder. Que está na sua mão como está na do Pai (cf. Jo 

10,28-29; 10,17; 13,3; 17,2). O Pai é dom; o Filho, acolhida. O Pai é Amor amante; o Filho, 
amor amado. O Espírito é o amor que Pai e Filho trocam entre si.

- A vida eterna não é o resultado de um esforço heróico por parte do homem. É dom 
gratuito do Pai, que, no Filho, nos faz filhos e filhas seus (cf. 1Jo 3,1). Quem crê no Filho e a Ele 
adere com todo o seu ser é gerado por Deus (cf. Jo 1,13), nasce do Espírito, que é o amor 
recíproco entre o Pai e o Filho.

Santos do dia: Herta (Hértula) (+ 303). Júlio I (+ 352). Zenão de Verona (+ 371). 
Henrique de Grünenwörth (+ 1396). Teresa de Jesus (dos Andes) (1900-1920). José Moscati 
(1880-1927). 

Testemunhas do Reino: Teresa Rodríguez (Argentina, 1997).

Memória histórica: Chegam a terra firme, em Trujillo, Honduras, cerca de 2.500 garifunas 
expulsos da Ilha de San Vicente (1797). Primeira viagem de um ser humano em órbita espacial 
ao redor da Terra (Yuri Gagarin – 1961).

Datas comemorativas: Dia da Obstetra. Aniversário de Fortaleza, CE. 

13 SEXTA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Os olhos de Jesus são olhos de miseri-
córdia. Veem a miséria com o coração e veem 
solução onde ninguém enxerga saída. Jesus 
se lembra do Êxodo, da travessia do mar e do 
deserto. A celebração da Páscoa nos rea-
presenta à passagem do Mar. Não tem sentido 
dar graças pelas intervenções de Deus no 
passado e não crer em suas intervenções no 
presente.

 
Antífona da entrada - Ap 5,9-10

Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso 
sangue, de todas as raças, línguas, povos e 
nações e fizestes de nós um reino e sacerdotes 
para o nosso Deus, aleluia!

Oração do dia 

Concedei, ó Deus, aos vossos servos e 
servas a graça da ressurreição, pois quisestes 
que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício 

da cruz para nos libertar do poder do inimigo. 

Leitura - At 5,34-42

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

34Naqueles dias  um fariseu, chamado 
Gamaliel, levantou-se no Sinédrio. Era mestre 
da Lei e todo o povo o estimava. Gamaliel 
mandou que os acusados saíssem por um 

35instante.  Depois disse: "Homens de Israel, 
vede bem o que estais para fazer contra esses 

36homens.  Algum tempo atrás apareceu 
Teudas, que se fazia passar por uma pessoa 
importante, e a ele se juntaram cerca de qua-
trocentos homens. Depois ele foi morto e 
todos os que o seguiam debandaram, e nada 

37restou.  Depois dele, no tempo do recen-
seamento, apareceu Judas, o galileu, que 
arrastou o povo atrás de si. Contudo, também 
ele morreu e todos os seus seguidores se 

38dispersaram.  Quanto ao que está acon-
tecendo agora, dou-vos um conselho: não vos 
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lado do mar da Galileia, também chamado de 
2Tiberíades.  Uma grande multidão o seguia, 

porque via os sinais que ele operava a favor 
3dos doentes.  Jesus subiu ao monte e sentou-

4se aí, com os seus discípulos.  Estava pró-
5xima a Páscoa, a festa dos judeus.  Levan-

tando os olhos, e vendo que uma grande 
multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus 
disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para 

6que eles possam comer?"  Disse isso para 
pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito 

7bem o que ia fazer.  Filipe respondeu: "Nem 
duzentas moedas de prata bastariam para dar 

8um pedaço de pão a cada um".  Um dos 
discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, 

9disse:  "Está aqui um menino com cinco pães 
de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para 

10tanta gente?"  Jesus disse: "Fazei sentar as 
pessoas". Havia muita relva naquele lugar, e lá 
se sentaram, aproximadamente, cinco mil 

11homens.  Jesus tomou os pães, deu graças  
e distribuiu-os aos que estavam sentados, 
tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os 

12peixes.  Quando todos ficaram satisfeitos, 
Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os 
pedaços que sobraram, para que nada se 

13perca!"  Recolheram os pedaços e encheram 
doze cestos com as sobras dos cinco pães, 

14deixadas pelos que haviam comido.  Vendo o 
sinal que Jesus tinha realizado, aqueles 
homens exclamavam: "Este é verdadeira-
mente o Profeta, aquele que deve vir ao 

15mundo".  Mas, quando notou que estavam 
querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus 
retirou-se de novo, sozinho, para o monte.           
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos, irmãs: Jesus, ao recusar que O 
aclamassem rei, ensinou a Igreja a fazer o bem 
sem buscar honra, poder e glória. Peçamos ao 
Pai que ensine a nós também esta virtude:                
R. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo.

1.  Para que a Igreja, fundada sobre a fé 
dos Apóstolos, não tenha medo de sofrer pelo 

preocupeis com esses homens e deixai-os ir 
embora. Porque, se este projeto ou esta 
atividade é de origem humana será destruído. 
39 Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis 
eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em 
luta contra Deus!" E os membros do Sinédrio 

40aceitaram o parecer de Gamaliel.  Chamaram 
então os apóstolos, mandaram açoitá-los, 
proibiram que eles falassem em nome de 

41Jesus, e depois os soltaram.  Os apóstolos 
saíram do Conselho, muito contentes, por 
terem sido considerados dignos de injúrias, 

42por causa do nome de Jesus.  E cada dia, no 
Templo e pelas casas, não cessavam de 
ensinar e anunciar o evangelho de Jesus 
Cristo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26 (27),1.4. 
13-14(R/. cf. 4ab)

R. Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa: habitar no santuário do Senhor.

1.  O Senhor é minha luz e salvação; de 
quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da 
minha vida; perante quem eu tremerei? R.

2.  Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, 
e é só isto que eu desejo: habitar no santuário 
do Senhor por toda a minha vida; saborear a 
suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu 
templo. R.

3.  Sei que a bondade do Senhor eu hei de 
ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e 
tem coragem, espera no Senhor! R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4b

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. O homem não vive somente de pão, 

mas de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Jo 6,1-15

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

1Naquele tempo:  Jesus foi para o outro 
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Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade, as ofe-
rendas da vossa família, e concedei-nos, com 
o auxílio da vossa proteção, sem perder o que 
nos destes, alcançarmos os bens eternos. 

Antífona da comunhão - Rm 4,25

O Cristo Senhor foi entregue por nossos 
pecados, e ressuscitou para nossa justifica-
ção, aleluia!

Oração depois da comunhão

Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, 
aqueles que salvastes, para que, redimidos 
pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por 
sua ressurreição. 

Nome de Jesus, pois nada lhe acontecerá de 
mal, oremos, irmãos.

2.  Para que diante de tantos homens, 
ciosos de poder, se levantem outros, cheios de 
fé, como Gamaliel, que ponham Deus acima 
dos próprios sentimentos, oremos, irmãos.

3.  Para que os homens e as mulheres 
tenham fome do Pão vivo, que Jesus prefi-
gurava em seus sinais, e O descubram como o 
Pão da nova Páscoa, oremos, irmãos.

4.  Para que as famílias que não têm o que 
comer possam contar com a solidariedade da 
Igreja e dos cristãos, como as multidões 
contavam com Jesus, oremos, irmãos.

5.  Para que as nossas celebrações da 
Eucaristia nos renovem a vida, o coração, e o 
espírito, como a última Ceia fez aos Apóstolos, 
oremos, irmãos.

Pai do Céu, escutai as nossas súplicas e 
ensinai-nos a repartir o pão da mesa, como 
partilhamos, entre nós, o Pão da vida. Por 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,1-15

rata-se da multiplicação dos pães. A multiplicação aparece seis vezes nos 

TEvangelhos, duas em Marcos, duas em Mateus, uma em Lucas e uma em João. Em 
todos, recebe uma interpretação eucarística. O pão da multiplicação prefigura o corpo 

de Jesus dado por nós. A eucaristia é o modo próprio de viver do Filho, o alimento de que se 
nutre quem foi gerado do alto e carrega seu leito (cf. Mc 2,13).

- O fato é situado no tempo da Páscoa. Uma grande multidão segue Jesus, para lá do 
mar, sobre o monte (vv. 1-2). São alusões ao Êxodo. Jesus lidera o Êxodo definitivo. O “mar” 
está entre ele e a escravidão da morte. No “monte” se recebe a Palavra que é pão da vida. Nessa 
travessia, há sempre a “tentação” da desconfiança, da falta de fé: como viver na liberdade, 
como não perecer no deserto da vida?

- João quer nos revelar de onde vem e qual é o pão que nos sustenta na existência nova 
que nos foi dada do alto (cf. Jo 3). A pergunta de Felipe é justamente essa: “De onde vamos 
comprar pão para eles comerem?” (Jo 6,5). (As nossas traduções geralmente dizem “onde?”, 
mas o correto seria “de onde?”. Em grego, é “póthen”, que, em latim, se diz “unde”, que quer 
dizer “de onde”). Parece uma insignificância, mas não é.

- Esse “de onde”, com efeito, aparece em várias outras ocasiões no Evangelho de João. 
A mulher samaritana não sabe “de onde” vem a água (cf. Jo 4,11). Nicodemos não sabe “de 
onde” vem o vento (o espírito) (cf. Jo 3,8). O mordomo não sabe de onde vem o vinho (cf. Jo 
2,9). E, agora, na multiplicação, Felipe não sabe “de onde” virá o pão (cf. Jo 6,5-7). “De onde” 
é pergunta pela origem e, portanto, pela natureza profunda. 

- Na verdade, esse pão se compra sem dinheiro (cf. Is 55,1ss.) e, diferentemente dos 
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outros, sacia e faz viver. É o próprio Jesus, o Filho que se dá aos irmãos e irmãs e os coloca em 
comunhão de vida com o Pai, o seu Pai e nosso Pai.

- Aqui, como em outros lugares do Evangelho, o evangelista joga com equívocos, com 
mal-entendidos. Ainda ontem, no caso de Nicodemos, jogou com o equívoco do “nascer” (cf. 
Jo 3). Em relação à Samaritana, jogou com o equívoco da “água” (cf. Jo 4). Todo equívoco 
surge de um duplo sentido: uma palavra (água, por exemplo) tem um significado comum, mas 
também outro – mais profundo, mais importante... porém escondido! – que precisa ser 
descoberto. O primeiro significado (o significado comum) é sinal do segundo (o significado 
simbólico, metafórico). Nessa capacidade de leitura simbólica da realidade, está a pequena 
diferença entre o homem e o animal. 

- As coisas não são só o que são, mas também uma referência a outra realidade. São 
sinais*. Quem não tem essa antena simbólica para captar essa outra realidade não entende as 
coisas de Deus (cf. 1Cor 2,14)... nem as humanas. Nesse sentido, por exemplo, só o ser 
humano é capaz de viver a relação com o alimento e com o sexo de maneira não-animal: entre 
os animais, são coisas a possuir para viver; entre os seres humanos, são realidades a serem 
doadas por amor. Na ótica de Jesus, o ser humano perde a vida quando a possui e a ganha 
quando a perde (cf. Mt 16,24ss.).

Santos do dia: Hermenegildo (585). Martinho I (600-655). Hardward de Minden (+ 853). 
Paterno de Abdinghof (+ 1058). Ida de Boulogne (1040-1113). 

Datas comemorativas: Dia do Hino Nacional. Dia dos Jovens. Dia do Office-Boy. Dia 
Internacional do Beijo. Primeira execução do Hino Nacional Brasileiro (1831). Criação da Loteria 
Esportiva (1970). Morte de Educardo Galeano, autor de As veias abertas da América Latina 
(Montevidéu, 2015).

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Os muitos nomes dos milagres de Jesus. Enquanto, para indicar alguns gestos 
extraordinários de Jesus, os Evangelhos sinóticos (Marcos, Mateus e Lucas) recorrem às palavras 
“prodígio” (em grego, “ ”), “ação poderosa” (em grego, “ ”), “milagres” (em grego, térata dýnamis
“ ”), o Evangelho de João usa as palavras “obra” (em grego, “ ”) ou “sinal” (em grego, tháumata érgon
“ ”). João retoma, de certo modo, a linguagem do Êxodo, onde se fala das 'obras' de Deus (Ex semeion
34,10; Dt 3,24; 11,3) e de 'sinais” que Deus realizou através de Moisés (Ex 10,1; Nm 14,22; Dt 7,19). 
Enquanto, nos sinóticos, as “ações poderosas” (= “ ”) ajudam a estabelecer o Reino de Deus, dýnameis
em João, as “obras” (= “ ”) e os “sinais” (= “ ”) são fatos miraculosos que manifestam érga semêia
quem é Jesus, qual a sua intenção, qual o seu projeto, a sua glória e/ou a sua relação com o Pai. “Obra” 
exprime a perspectiva divina em relação àquilo que se realiza e, assim, é, para o próprio Jesus, uma 
descrição adequada para os seus milagres. “Sinal” indica o ponto de vista humano em que a atenção é 
orientada não tanto ao milagre em si mesmo, mas àquilo que é revelado pelo milagre àqueles que 
podem ver além. De fato, os milagres não levam necessariamente ao reconhecimento de Jesus como 
Messias e Filho de Deus e, portanto, à fé. Os “sinais” só são compreensíveis para quem conhece a 
“hora” – a paixão – de Jesus e sintoniza com ela na fé. Só quem crê é capaz de perceber e acolher a 
revelação do amor de Deus pelo mundo pecador na morte de cruz (Jo 2,1ss.) e no lado aberto de onde 
verteram sangue e água (Jo 19,34.37). A narrativa de João – não só dos milagres (que, em seu 
Evangelho, são sete) – é toda ela simbólica (sem prejuízo da historicidade, que, em João, é mais 
frequente do que, muitas vezes, se pensa). Essa, na verdade, é a única maneira de representar o real ao 
qual não temos acesso imediato. O objetivo de João é convencer seus leitores de que a realidade de 
Deus pode e deve ser lida na realidade dos fatos da vida. 
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14 SÁBADO DA 2ª SEMANA DA PÁSCOA 
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Espírito Santo; e também Filipe, Prócoro, 
Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de 
Antioquia, um pagão que seguia a religião  dos 

6judeus.  Eles foram apresentados aos 
apóstolos, que oraram e impuseram as mãos 

7sobre eles.  Entretanto, a Palavra do Senhor se 
espalhava. O número dos discípulos crescia 
muito em Jerusalém, e grande multidão de 
sacerdotes judeus aceitava a fé. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 32(33),1-2.4-
5.18-19(R/. 22)

R. Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, da mesma forma que em vós nós 
esperamos!

1.  Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos 
retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao 
Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas 
celebrai-o! R.

2.  Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o 
que ele faz merece fé. Deus ama o direito e        
a justiça, transborda em toda a terra a sua 
graça. R.

3.  O Senhor pousa o olhar sobre os que o 
temem, e que confiam esperando em seu 
amor, para da morte libertar as suas vidas e 
alimentá-los quando é tempo de penúria. R.

Aclamação ao Evangelho 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Ressurgiu Cristo, o Senhor, que criou 

tudo, ele teve compaixão da humanidade. R.

Evangelho - Jo 6,16-21

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

16 Ao cair da tarde, os discípulos desceram 

A vida é perigosa travessia, mas navegar é 
preciso. O medo nos paralisa, mas a confiança 
nos faz avançar. Jesus dorme, parece desa-
tento e ausente. É o sono da semente debaixo 
do chão, esperando a primavera; é o sono da 
morte, promessa de ressurreição. No barco da 
vida e da morte, nunca estamos sós.

Antífona da entrada - 1 Pd 2,9

Povo resgatado por Deus, proclamai suas 
maravilhas: ele vos chamou das trevas à sua 
luz admirável, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, por quem fomos remidos e 
adotados como filhos, velai sobre nós em 
vosso amor de Pai e concedei aos que creem 
no Cristo a liberdade verdadeira e a herança 
eterna.

Leitura - At 6,1-7

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1 Naqueles dias, o número dos discípulos 
tinha aumentado, e os fiéis de origem grega 
começaram a queixar-se dos fiéis de origem 
hebraica. Os de origem grega diziam que suas 
viúvas eram deixadas de lado no atendimento 

2diário.  Então os Doze Apóstolos reuniram a 
multidão dos discípulos e disseram: "Não está 
certo que nós deixemos a pregação da Palavra 

 3de Deus para servir às mesas.  Irmãos, é 
melhor que escolhais entre vós sete homens 
de boa fama, repletos do Espírito e de sabe-

          doria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. 
4 Desse modo nós poderemos dedicar-nos 
inteiramente à oração e ao serviço da Palavra". 
5 A proposta agradou a toda a multidão. Então 
escolheram Estevão, homem cheio de fé e do 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,16-21 

O
s discípulos podem ter recolhido o que sobrou – doze cestos, que simbolizam 
totalidade e plenitude (doze são os meses do ano e as tribos de Israel e, portanto, há 
pão para sempre e para todos) – mas não colheram (não captaram) o outro significado 

do pão. O Evangelho de Marcos (que não é tão simbólico como João) comenta que não 
compreenderam o acontecimento do pão (cf. Mc 6,52). 

- O que a multidão – e os discípulos também – queria é que Jesus se tornasse rei. O “rei” 
manda em tudo e em todos. Representa a situação ideal, com a qual todo muito sonha 
acordado. Se Jesus aceitasse de se tornar rei, estaria garantido o pão para todos e ainda... sem 
esforço, sem trabalho, sem suor (cf. Gn 3,19). 

- Eles querem, como os israelitas do tempo dos juízes, um rei que domine sobre eles (cf. 

4.  Para que os leigos e leigas chamados a 
algum ministério sirvam com zelo e alegria os 
seus irmãos e não tenham ciúmes uns dos 
outros, rezemos ao Senhor.

5.  Para que a nossa comunidade e os 
seus fiéis chamem por Cristo nas aflições e 
nas angústias, e Ele os tranquilize com a sua 
Palavra e o seu poder, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus, fazei que os cristãos 
cresçam não só em número, mas sobretudo 
em disponibilidade para servir. Vós que viveis 
e reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons 
e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de 
nós mesmos uma oferenda eterna para vós.

Antífona da comunhão - Jo 17,24

Pai, aqueles que me deste, quero que 
estejam comigo onde eu estiver, para que 
contemplem a glória que me deste, aleluia!

Oração depois da comunhão

Tendo participado do sacramento do corpo 
e do sangue do vosso Filho, nós vos supli-
camos, ó Deus, que nos faça crescer em 
caridade a Eucaristia que ele nos mandou 
realizar em sua memória.

17ao mar.  Entraram na barca e foram em 
direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já 
estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo 

18ao encontro deles.  Soprava um vento forte e 
19o mar estava agitado.  Os discípulos tinham 

remado mais ou menos cinco quilômetros, 
quando enxergaram Jesus, andando sobre as 
águas e aproximando-se da barca. E ficaram 

20com medo.  Mas Jesus disse: "Sou eu. Não 
21tenhais medo".  Quiseram, então, recolher 

Jesus na barca, mas imediatamente a barca 
chegou à margem para onde estavam indo.               
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Jesus, caminhando sobre as águas, im-
pressionou vivamente os seus discípulos. 
Peçamos, com fé, o seu auxílio: R. Cristo, 
atendei-nos.

1.  Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos sejam fiéis ao ministério apostólico 
da oração, da Palavra e do serviço fraterno, 
rezemos ao Senhor.

2.  Para que a Igreja seja como barco a 
navegar, em saída para outras terras e outras 
gentes, apesar do vento forte e do mar revolto, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que os responsáveis das comu-
nidades ouçam com toda a atenção a opinião 
dos seus irmãos e irmãs, sempre que sur-     
jam problemas novos a resolver, rezemos ao 
Senhor.
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1Sm 8,1ss.; Jz 9,7-15). Não querem o Filho que faz os irmãos e as irmãs caminharem para a 
pátria da liberdade. Querem comer, mas não conhecem o pão que os faz amar como são 
amados. Só conhecem o pão que enche o ventre, com o qual devem ter enchido também a 
barca – doze cestos de pão de camponês pesam! – tanto que temeram que afundasse (v. 18).

- A situação dos discípulos prefigura a da comunidade cristã. Estamos todos na mesma 
barca. Jesus nos deu o seu pão, a sua vida por nós. Mas se não captamos seu sentido profundo, 
vamos a pique. A vida que Jesus deu por nós deve ser acolhida em ação de graças – em 
Eucaristia – ser partida e repartida entre todos. Esta é a sua nova presença... desde que se retirou 
sozinho para a montanha (v. 3.15), vivendo sua eterna comunhão com o Pai.

- A barca dos discípulos encontra-se em meio às trevas, entre a escuridão do céu e as 
profundezas do abismo. No olho cósmico da aniquilação. Por que foram fazer às avessas – em 
marcha à ré – o caminho do Êxodo? É por isso que estão perdidos no meio da escuridão. Depois 
de um dia de luz, acabaram voltando para a escuridão de onde tinham saído. Sentem-se 
abandonados, quando, na verdade, foram eles a abandonar Jesus.

- Jesus, todavia, não os abandona, pois os ama. Vem ao encontro deles como aquele que 
caminha sobre as águas – um novo Moisés guiando o povo na retirada do Egito! – vitorioso 
sobre a morte. É Ele, “Eu-Sou”! No êxodo, os escravos hebreus não estavam sozinhos; no novo 
Êxodo, os discípulos não estão sozinho. Numa e noutra ocasião, “Eu-Sou” está com eles.

- Não tenham medo! Eu estou com vocês! No pão dado por Jesus, há um excesso, um 
algo a mais, um algo mais que os olhos não veem, que só a fé capta. Esse algo a mais vai além 
da saciedade material. É a misteriosa – mas realíssima – presença do ausente. É o Senhor 
mesmo - invisível aos nossos olhos, mas visível no sinal do pão - que nos comunica a sua vida, 
nos tira do abismo e nos dá força para chegarmos à meta desejada. Nesse sentido, a travessia 
pode ser também uma metáfora da existência humana. 

Santos do dia: Tibúrcio e Companheiros (Roma). Lamberto de Lião (+ 688). João de 
Litauen e Companheiros (+ 1342). Hadwig de Mehre (+ 1200). Eberardo de Rohrdorf (1160-
1245). Lídia dos Países Baixos (1380-1430). Pedro Gonzáles (Elmo) (1190-1246). 

Testemunhas do Reino: Massacre de 150 crianças, 600 anciãos e 700 mulheres (El 
Salvador, 1981). Adelaide Molinari (Brasil, 1986). Luís Batista Borges (Goiás, 2016). 

Memória histórica: O ex-ditador argentino Reynaldo Bignone é condenado à prisão 
perpétua por crimes de lesa-humanidade (2011).

Datas comemorativas: Colisão do transatlântico Titanic com um iceberg (19h12) e 
subsequente afundamento (02h18) (1912). Vitória da Força Expedicionária Brasileira em 
Montese (Itália) (1945). 
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15 3º DOMINGO DA PÁSCOA
(Cor branca - III semana do SALTÉRIO - Ofício dominical pascal)

Comentário inicial - O apóstolo Pedro 
proclama em alta voz a esperança que habita 
misteriosamente o coração de cada ser 
humano: contemplar a face de Deus, buscar o 
caminho da vida, experimentar aqui e agora a 
alegria que será plena na glória. Ouvir a 
narração dos discípulos de Emaús é ocasião de 
encontrar de novo o Ressuscitado que caminha 
conosco para nos dar força para continuar a 
caminhada com ele. A sua presença na Palavra, 
na Eucaristia e na caminhada fraterna faz arder 
o nosso coração e nos alimenta para anunciar 
Jesus e seu Evangelho a todos.

Antífona da entrada - Sl 65, 1-2

Aclamai a Deus, toda a terra, cantai a  
glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor, 
aleluia!

Oração do dia 

Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte 

pela sua renovação espiritual, para que, tendo 
recuperado agora com alegria a condição de 
filhos de Deus, espere com plena confiança o 
dia da ressurreição. 

Leitura - At 3,13-15.17-19

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, 
13dizendo:  O Deus de Abraão, de Isaac, de 

Jacó, o Deus de nossos antepassados 
glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregas-
tes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava 

14decidido a soltá-lo.  Vós rejeitastes o Santo e 
o Justo, e pedistes a libertação para um 

15assassino.  Vós matastes o autor da vida, 
mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso 

17nós somos testemunhas.  E agora, meus 
irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, 

18assim como vossos chefes.  Deus, porém, 
cumpriu desse modo o que havia anunciado 
pela boca de todos os profetas: que o seu 

19Cristo haveria de sofrer.  Arrependei-vos, 
portanto, e convertei-vos, para que vossos 
pecados sejam perdoados. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 4(5),2.4.7.9 
(R/. 7a)

R. Sobre nós fazei brilhar o esplen-
dor de vossa face!

Ou: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1. Quando eu chamo, respondei-me ó 
meu Deus, minha justiça! Vós que soubestes 
aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-
me por piedade e escutai minha oração! R.

2. Compreendei que nosso Deus faz 
maravilhas por seu servo, e que o Senhor me 
ouvirá quando lhe faço a minha prece! R.
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contaram o que tinha acontecido no caminho, 
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o 

36pão.  Ainda estavam falando, quando o 
próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes 

37disse: "A paz esteja convosco!"  Eles ficaram 
assustados e cheios de medo, pensando que 

38estavam vendo um fantasma.  Mas Jesus 
disse: "Por que estais preocupados, e porque 

39tendes dúvidas no coração?  Vede minhas 
mãos e meus pés: sou eu mesmo! Tocai em 
mim e vede! Um fantasma não tem carne, nem 

40ossos, como estais vendo que eu tenho".  E 
dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e 

41os pés.  Mas eles ainda não podiam acre-
ditar, porque estavam muito alegres e 
surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui 

42alguma coisa para comer?"  Deram-lhe um 
43pedaço de peixe assado.  Ele o tomou e 

44comeu diante deles.  Depois disse-lhes: 
"São estas as coisas que vos falei quando 
ainda estava convosco: era preciso que se 
cumprisse tudo o que está escrito sobre mim 
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos". 
45 Então Jesus abriu a inteligência dos dis-

46cípulos para entenderem as Escrituras,  e 
lhes disse: "Assim está escrito: O Cristo 
sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro 

47dia   e no seu nome, serão anunciados a 
conversão e o perdão dos pecados a todas as 

48nações, começando por Jerusalém.  Vós 
sereis testemunhas de tudo isso". - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

A Cristo ressuscitado, que intercede pelos 
pecadores junto do Pai, peçamos que os seus 
fiéis sejam testemunhas do perdão, dizendo: 
R. Rei da glória, ouvi a nossa oração.

1.  Pelos nossos bispos, reunidos em 
Aparecida, pelos discípulos missionários 
espalhados por todo o Brasil, pelo anúncio do 
Evangelho a todos os povos, rezemos ao 
Senhor. 

2.  Pelos que encontram Jesus Cristo nas 
Escrituras, pelos que O reconhecem ao partir 

3.  Muitos há que se perguntam: "Quem 
nos dá felicidade?" Sobre nós fazei brilhar o 
esplendor de vossa face! R.

4.  Eu tranquilo vou deitar-me e na paz 
logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, 
dais segurança à minha vida! R.

Segunda Leitura - 1Jo 2,1-5a

Leitura da Primeira Carta de São João 

1 Meus filhinhos, escrevo isto para que não 
pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos 
junto do Pai um Defensor: Jesus Cristo, o 

2Justo.  Ele é a vítima de expiação pelos 
nossos pecados, e não só pelos nossos, mas 

                      também pelos pecados do mundo inteiro. 
3 Para saber que o conhecemos, vejamos se 

4guardamos os seus mandamentos.  Quem 
diz: "Eu conheço a Deus", mas não guarda os 
seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade 

5ªnão está nele.  Naquele, porém, que guarda a 
sua palavra, o amor de Deus é plenamente 
realizado. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Lc 24,32

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Senhor Jesus revelai-nos o sentido da 

Escritura; fazei o nosso coração arder, quando 
falardes. R.

Evangelho - Lc 24,35-48

Jesus ressuscitou verdadeiramente. O 
Evangelho insiste na ressurreição como 
acontecimento real, concreto, objetivo. Jesus 
não é um fantasma: os discípulos podem vê-
lo, ouvi-lo, tocá-lo. A fé na ressurreição não foi 
criada pela fantasia dos discípulos: ela se 
impõe a eles, pois o Ressuscitado vem ao seu 
encontro quando eles menos esperam.

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas

35Naquele tempo:  Os dois discípulos 
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Pai na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão 
grande júbilo, concedei-lhe também a alegria 
eterna. 

Sugestão: Oração Eucarística III

Antífona da comunhão - Lc 24,46-47

Era preciso que Cristo padecesse e ao 
terceiro dia ressurgisse dos mortos; e que em 
seu nome fosse pregado a todas as nações o 
arrependimento para o perdão dos pecados, 
aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e 
concedei aos que renovastes pelos vossos 
sacramentos a graça de chegar um dia à glória 
da ressurreição da carne. 

do pão e por aqueles a quem Ele perdoa os 
pecados, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos que trabalham pela paz e pela 
justiça, pelos que exercem graves respon-
sabilidades e pelos povos do mundo inteiro e 
seus governos, rezemos ao Senhor.

4.  Pelas vítimas das injustiças deste 
mundo, pelos inocentes perseguidos e 
condenados, e por aqueles com quem Jesus 
se identificou e solidarizou, rezemos ao 
Senhor.

5.  Pelos que não creem na Ressurreição 
de Jesus, pelos que, por vergonha, negam o 
Santo e o Justo, e pelos que agem contra Ele 
por ignorância, rezemos ao Senhor.

6.  Por todos nós aqui presentes neste dia, 
pelos que celebraram conosco a santa Páscoa 
e pelos que esperam celebrá-la na glória 
eterna, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens e 
das mulheres, que por amar até o fim entre-
gastes a vida e pela ressurreição vos levantas-
tes da morte, fazei de nós testemunhas 
corajosas da Palavra no mundo onde nos 
enviais a trabalhar. Vós que sois Deus com o 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 24,35-48

o Evangelho de hoje, Lucas liga o nosso reconhecimento do Senhor ressuscitado 

Ncom a experiência dos discípulos históricos, Pedro e os outros. A história        
acontece em Jerusalém, que também é o cenário do início do Evangelho de Lucas. 

Assim, o evangelista costura os arremates finais de seu texto, mostrando a semente                         
das primeiras comunidades cristãs já reunidas, ainda que em clima de assombro e 
incredulidade.

-  Os dois discípulos: Trata-se dos discípulos que encontraram o Senhor a caminho de 
Emaús (Lc 24,13-35). Eles retornam a Jerusalém e testemunham diante dos Onze sua 
experiência.

-  O próprio Jesus apareceu: Lucas insiste, aqui, na corporeidade do Ressuscitado.                    
A evangelização em ambiente helenista o exigia, uma vez que os gregos acreditavam                           
na imortalidade da alma, mas não na ressurreição dos corpos (cf. At 17,18.32; 26,                          
8.24).

-  A paz esteja convosco: A saudação de Jesus representa muito bem um dos efeitos da 
vida de Cristo segundo Lucas: a paz, necessária para o núcleo da comunidade cristã nascente. É 
a mais bela saudação judaica: “Shalom Alêichem!”, ou seja: A Paz esteja convosco! Mas 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
5 

de
 A

br
il 

- 
3º

 D
om

in
go

 d
a 

Pá
sc

oa

58

Shalom é muito mais que “paz”, é plenitude de vida, é harmonia total, é a paz dos tempos 
messiânicos, é o dom supremo de Deus anunciado pelos Profetas.

-  Um fantasma: A aparição inesperada de Jesus foi diferente de alguém de carne e osso. 
Por isso, é natural que a reação dos discípulos seja de espanto, imaginando que seja um ser de 
natureza diferente.

-  Vede minhas mãos e pés... tocai: Jesus está presente de carne e osso e convida os 
discípulos a reconhecerem pelo tato aquilo que a visão não consegue assimilar. Mas é 
importante diferenciar: a ressurreição de Jesus não é uma simples reanimação de cadáver, uma 
volta à vida biológica anterior. Foram assim as “ressurreições” da filha de Jairo, do filho da viúva 
de Naim, do amigo Lázaro. A ressurreição de Jesus é a participação do seu corpo (ou seja, da 
sua natureza humana completa) na glória do Filho de Deus. É a glorificação de Jesus, a total 
transformação da realidade humana de Jesus na realidade divina do Filho. A filha de Jairo, o 
jovem de Naim, o amigo Lázaro, mais cedo ou mais tarde, morreram de novo. Jesus, não. Ele 
não só não morre mais, mas vive, vive para sempre, porque vive uma vida qualitativamente 
superior à vida que vivia antes.

-  Tendes algo para comer? Como os discípulos ainda se mantinham assombrados com a 
situação, Jesus ajuda sua falta de fé comendo com eles, uma representação bastante realista 
narrada por Lucas do Cristo Ressuscitado.

-  O cumprimento das Escrituras: Jesus retoma seus ensinamentos, dando sentido para 
todos os acontecimentos que haviam vivido nos últimos dias. Assim, mostra que Ele mesmo é a 
chave de leitura e síntese das Sagradas Escrituras, que nos revela Deus como amor e 
misericórdia infinita. Com isso, mostra que nele se cumpre tudo o que havia sido predito no 
Antigo Testamento.

-  O Cristo sofrerá e ressuscitará: Lucas apresenta uma nova interpretação do Messias, 
personificada em Jesus. Sua morte é a expressão humana do amor do Pai que vai até aos 
extremos de dar seu Filho por nós (Jo 3,16). A ressurreição de Jesus é a expressão mais que 
humana do amor do mesmo Pai que devolve seu Filho à vida para que se torne fonte de vida para 
todos. Por isso, a ressurreição não é um conteúdo secundário ou marginal da fé, mas seu 
coração. Com ela mantém-se de pé ou cai por terra tanto a promessa de Deus como a esperança 
última do homem (1Cor 15,26). De fato, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é ilusória, e a 
nossa esperança, vazia (1Cor 15,12ss.).

-  O testemunho: Nesta passagem, Jesus mostra seu “testamento” aos seus discípulos 
no Evangelho de Lucas. A parte que cabe às comunidades cristãs é o testemunho, Jesus já 
terminou sua missão. Agora, Jerusalém, que era o início do tempo de Jesus, também é o início 
do tempo da Igreja, que deve levar seu nome a todas as nações.

 Hoje, nós podemos continuar a tocar Jesus espiritualmente, por meio da Palavra, do 
amor fraterno, do memorial da ceia (1Jo 1,1ss.). E permanece em nós o chamado para 
testemunhar esta experiência de amor, no modelo que Jesus deixou: Ele tornou-se próximo de 
nós; devemos fazer-nos próximos dos irmãos e irmãs. Ele repartiu com as multidões e os 
discípulos e discípulas a palavra e o pão, tratando com o óleo e o vinho suas feridas; as 
multidões continuam com fome de palavra e de pão. Jesus foi misericórdia infinita; somos 
chamados a viver dia a dia um amor livre e gratuito para que esta misericórdia contagie todas as 
nações!
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Santos do dia: Hunna (+ 687). Nidgar de Augsburg (+ 831). Waltmann (+ 1138). César 
de Bus (1544-1607).

Testemunhas do Reino: Camponeses indígenas de El Quiché (Guatemanla, 1983). 
Aldemar Rodríguez, catequista, e companheiros (Colômbia, 1992). José Barbero (Bolívia, 
1993).

PRECISAMOS DE TESTEMUNHAS

José Antônio Pagola

Vós sereis testemunhas de tudo isso.

Os relatos evangélicos repetem-no sempre de novo. Encontrar-se com o Ressuscitado é 
uma experiência que não pode calar. Quem experimentou Jesus cheio de vida sente 
necessidade de contar isso a outros. Transmite o que vive. Não permanece mudo. Transforma-
se em testemunho.

Os discípulos de Emaús “contavam  o que lhes havia acontecido pelo caminho e como o 
haviam reconhecido ao partir o pão”. Maria de Mágdala deixou de abraçar Jesus, foi para junto 
dos outros discípulos e lhes disse: “Vi o Senhor’. Os onze ouvem invariavelmente o mesmo 
chamado: “Vós sois testemunhas destas coisas”: “como Pai me enviou, assim eu vos envio”; 
“proclamai a Boa Notícia a toda a criação”.

A força decisiva que o cristianismo tem de comunicar a Boa Notícia contida em Jesus são 
as testemunhas. Esses crentes que podem falar em primeira pessoa. Os que podem dizer: “é 
isto que me faz viver nestes momentos”. Paulo de Tarso o dizia à sua maneira: “Já não sou eu 
que vivo. É Cristo que vive em mim”.

A testemunha comunica sua própria experiência. Ela não crê “teoricamente” coisas            
sobre Jesus; ela crê nele porque o sente cheio de vida. Não só afirma que a salvação do ser 
humano está em Cristo; ela própria se sente sustentada, fortalecida e salva por Ele. Em Jesus 
vive “algo” que é decisivo em sua vida, algo inconfundível que ela não encontra em nenhum 
outro lugar.

Sua união com Jesus ressuscitado não é uma ilusão: é algo que está transformando pouco 
a pouco sua maneira de ser. Não é uma teoria vaga etérea: é uma experiência concreta que 
motiva e impulsiona sua vida. Algo preciso, concreto e vital.

A testemunha comunica o que ela vive. Fala do que lhe aconteceu no caminho. Diz o que 
viu quando seus olhos se abriram. Oferece sua experiência, não sua sabedoria. Irradia e 
transmite vida, não doutrina. Não ensina teologia, “faz discípulos” de Jesus.

O mundo de hoje não precisa de mais palavras, teorias e discursos. Precisa de mais vida, 
esperança, sentido e amor. São necessárias testemunhas, mais que defensores da fé. Crentes 
que nos possam ensinar a viver de outra maneira, porque eles próprios estão aprendendo a 
viver de Jesus.
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Memória histórica: Invasão da Baía dos Porcos pelos Estados Unidos diante da ameaça de 
instalação de mísseis soviéticos na ilha (Cuba, 1961). 

Datas comemorativas: Dia do Desarmamento Infantil. Dia do Desenhista. Dia Nacional da 
Conservação do Solo. Nascimento de Leonardo da Vinci (1452). 

16 SEGUNDA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA PÁSCOA 
(Cor branca - III Semana do saltério - Ofício do dia de semana do TP)

Jesus veio para que tenhamos vida e vida 
em plenitude (Jo 10,10). Além de saciar nossa 
fome de pão, veio saciar-nos com sua Palavra 
e com o Pão da vida eterna. “Nem só de pão 
vive o homem”, disse ao Tentador. Temos 
fomes e sedes que só Deus pode saciar: 
“Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, 
mas pelo alimento que permanece até a vida 
eterna, e que o Filho do homem vos dará”.

Antífona da entrada 

Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida 
por suas ovelhas, e quis morrer pelo rebanho, 
aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade 
aos que erram para que possam voltar ao bom 
caminho, concedei a todos os que se gloriam 
da vocação cristã rejeitem o que se opõe a 
este nome e abracem quanto possa honrá-lo.

Leitura - At 6,8-15

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

8Naqueles dias:  Estevão, cheio de graça e 
poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o 

9povo.  Mas alguns membros da chamada 
Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses 
e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, 

10começaram a discutir com Estevão.  Porém, 
não conseguiam resistir à sabedoria e ao 

11Espírito com que ele falava.  Então subor-

naram alguns indivíduos, que disseram: 
"Ouvimos este homem dizendo blasfêmias 

12contra Moisés e contra Deus".  Desse modo, 
incitaram o povo, os anciãos e os doutores da 
Lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao 

13Sinédrio.  Aí apresentaram falsas testemu-
nhas, que diziam: "Este homem não cessa de 

14falar contra este lugar santo e contra a Lei.  E 
nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia 
destruir este lugar e ia mudar os costumes que 

15Moisés nos transmitiu".  Todos os que esta-
vam sentados no Sinédrio tinham os olhos 
fixos sobre Estevão, e viram seu rosto como o 
rosto de um anjo. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 118(119),23-
24.26-27.29-30(R/. 1b) 

R. Feliz é quem na lei do Senhor 
Deus vai progredindo.

1. Que os poderosos reunidos me con-
denem; o que me importa é o vosso julga-
mento! Minha alegria é a vossa Aliança, meus 
conselheiros são os vossos mandamentos. R.

2.  Eu vos narrei a minha sorte e me aten-
destes, ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade! 
Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então 
meditarei vossos prodígios! R.

3.  Afastai-me do caminho da mentira e 
dai-me a vossa lei como um presente! Escolhi 
seguir a trilha da verdade, diante de mim eu 
coloquei vossos preceitos. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4,4

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
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com a vida, rezemos ao Senhor.
2.  Pelos homens e mulheres que sofrem 

perseguição e violência, da parte de outros 
que não os respeitam, para que nunca se 
sintam abandonados por Deus, rezemos ao 
Senhor.

3.  Pelas multidões que procuram Jesus 
Cristo, pela fama dos seus milagres e pro-
dígios, para que O encontrem na Palavra e no 
Pão vivo, rezemos ao Senhor.

4.  Por todos aqueles que passam fome 
ou sofrem com a seca, para que encontrem, 
nas pessoas e instituições, quem os acolha            
e os alimente como amigos, rezemos ao 
Senhor.

5.  Pelo Papa emérito Bento XVI, que hoje 
aniversaria, para que o Pai o recompense por 
sua vida a serviço da fé, da Igreja e da huma-
nidade, rezemos ao Senhor. 

Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que 
Vos sigamos com fé viva e nos alimentemos 
com o Pão que nos dais. Vós que viveis e rei-
nais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Subam até vós, ó Deus, as nossas preces 
com estas oferendas para o sacrifício, a fim de 
que, purificados por vossa bondade, corres-
pondamos cada vez melhor aos sacramentos 
do vosso amor.

Antífona da comunhão - Jo 14,27

Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz; 
eu vo-la dou, mas não como a dá o mundo, diz 
o Senhor, aleluia!

Oração depois da comunhão

Deus eterno e todo-poderoso, que pela 
ressurreição de Cristo nos renovais para a vida 
eterna, fazei frutificar em nós o sacramento 
pascal, e infundi em nossos corações a 
fortaleza desse alimento salutar.

V.  O homem não vive somente de pão, 
mas de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Jo 6,22-29

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Depois que Jesus saciara os cinco mil 
homens, seus discípulos o viram andando 

22sobre o mar.  No dia seguinte, a multidão que 
tinha ficado do outro lado do mar constatou 
que havia só uma barca e que Jesus não tinha 
subido para ela com os discípulos, mas que 

23eles tinham partido sozinhos.  Entretanto, 
tinham chegado outras barcas de Tiberíades, 
perto do lugar onde tinham comido pão de-

24pois de o Senhor ter dado graças.  Quando a 
multidão viu que Jesus não estava ali, nem os 
seus discípulos, subiram às barcas e foram à 

25procura de Jesus, em Cafarnaum.  Quando         
o encontraram no outro lado do mar, 
perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegaste 

26aqui?"  Jesus respondeu: "Em verdade, em 
verdade, eu vos digo: estais me procurando 
não porque vistes sinais, mas porque co-

27mestes pão e ficastes satisfeitos.  Esforçai-
vos não pelo alimento que se perde, mas pelo 
alimento que permanece até a vida eterna, e 
que o Filho do homem vos dará. Pois este é 

28quem o Pai marcou com seu selo".  Então 
perguntaram: "Que devemos fazer para realizar 

29as obras de Deus?"  Jesus respondeu: "A 
obra de Deus é que acrediteis naquele que ele 
enviou". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

As multidões procuram Jesus por causa do 
pão do corpo, mas Ele quer que O procurem 
também e, sobretudo, pelo Pão do espírito. 
Peçamos, também nós, tão grande dom, 
dizendo: R. Senhor, atendei a nossa prece.

1. Pelos cristãos e cristãs cheios de 
Espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé 
em Jesus Cristo com palavras, com obras, e 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,22-29

 texto do Evangelho de hoje está em seguida aos dois sinais: a multiplicação dos pães 

O(6,1-15) e Jesus que caminha sobre as águas (6,16-21). Esta passagem faz a transição 
para o longo discurso sobre o Pão da Vida. Há também uma mudança de lugar 

geográfico: É preciso passar para o outro lado do mar.
-  Do outro lado do mar: A multidão estava do “outro lado do mar”, onde Jesus havia feito 

o milagre da multiplicação dos pães. A multidão permanece aí, talvez esperando um novo 
milagre. Mas no Evangelho de João, os milagres são sinais, eles apontam para mais longe. Para 
encontrar com Jesus é preciso atravessar o mar, ir para o outro lado. O que é este mar? O que é 
este outro lado?

-  As barcas: São citadas muitas barcas: há uma barca vazia e Jesus não está nela, temos 
as barcas dos discípulos e ainda outras barcas em que a multidão sobe à procura de Jesus.

-  Procurar / encontrar: Estes dois verbos são muito importantes em todo o Evangelho de 
João. As multidões vão “procurar” Jesus (6,24). Elas “encontram” Jesus (6,25). No entanto, 
Jesus vai demonstrar que mesmo encontrando-o será necessário direcionar bem os objetivos 
desta procura. A procura da multidão não é correta. Eles procuram somente pão para saciar a 
sua fome material, procuram um milagre e não o sinal.

-  O pão de cada dia: Trabalho e pão são duas realidades muito unidas (Gn 3,19). O pão 
que alimenta a vida é necessário e deve ser buscado e pedido a cada dia (Mt 6,11; Lc 11,3). A 
fome no mundo é sempre um escândalo, pois mostra a falta da partilha. “Parte de nosso 
desequilibrado mundo ainda morre de fome, e a outra parte come até atingir a obesidade” 
(denunciou o Papa Francisco no discurso à FAO). 

-  O pão da Vida: O pão material é importante e necessário, mas este desaparece no dia 
seguinte, como o maná no deserto. A multiplicação realizada por Jesus era para ser um sinal. 
Jesus indica que a busca verdadeira deve ser outra: o pão que alimenta para a vida eterna. Jesus 
é pão que alimenta e traz a “vida eterna”. É este alimento que precisa ser buscado e procurado... 
Por isso, em Jesus está alguém maior do que Moisés! O maná do deserto precisava ser colhido 
a cada dia para saciar a fome cotidiana. Jesus, o Pão da Vida, sacia para a vida eterna.

-  O Filho do Homem vos dará: É o Filho quem dará o verdadeiro pão da vida. Notar que o 
verbo está no futuro, pois a doação do verdadeiro pão da vida está ligada à morte e ressurreição 
de Jesus. O alimento que permanece para a vida eterna só o Filho do Homem é quem dará.

-  O Pai marcou com um selo: O Pai revela o Filho. O selo autentica a missão do Filho, do 
enviado do Pai. É graças ao selo aplicado ao objeto, que o mandante se faz conhecer. Assim é 
Jesus. As “obras” que Deus lhe dá para cumprir testemunham em seu favor (3,2; 5,36). As 
obras são o selo, o sinal, de que o Filho está em perfeita sintonia com o Pai (5,19).

-  O que devemos fazer?: A multidão se pergunta sobre quais as obras (no plural) eles 
devem realizar. Jesus responde no singular. Uma única obra é necessária: acreditar no Filho que 
o Pai enviou. Como Jesus faz a vontade do Pai, os seus seguidores verdadeiros devem crer e 
fazer também a vontade do Pai.

No início do longo discurso sobre o pão da vida, Jesus aplica a si as características do pão. 
O pão – dom do céu e fruto do suor – é humilde e útil, apetecível e disponível, simples e 
gostoso, cansativo e alegre, força para quem o assimila e comunhão entre os que o comem. 
Assim é o pão; assim é Jesus. Se você conhece o pão, você pode conhecer Jesus. Se você não 
conhece o pão, fica mais difícil – para não dizer impossível – conhecer Jesus. Garantir o pão 
material, evidentemente, é importante, básico, indispensável, mas não é tudo. É preciso dar o 
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passo seguinte: não só desejar o pão, que vem de Jesus, mas o pão, que é o próprio Jesus. Tem 
gente que não quer tanto Jesus, mas só o que vem dele e o domínio sobre ele. Parecem-se com 
os animais de estimação, que vão atrás do dono à espera de alguma migalha. Não amam o dono 
mais do que s migalhas; aliás, certamente amam mais as migalhas que o dono. Tem gente que, a
com o perdão da palavra, ainda é animal e busca apenas o pão que perece. Ignoram o pão que 
não perece, Jesus, que coloca em comunhão com Deus e com os outros.

Santos do dia: Paterno de Avranches (480-562). Magno da Escócia (+ 1105). Benedito 
José Labre (1748-1783). Bernardete Soubirous (Marie-Bernarde) (1844-1879). 

Memória histórica: Reforma agrária na Bolívia (1952). 1,7 milhão de manifestantes vão às 
ruas pelas “Diretas Já” em São Paulo (1984).

Datas comemorativas: Aniversário natalício de Bento XVI. Dia Mundial contra a 
Escravidão Infantil (segundo a OIT, são 215 milhões de crianças nesta situação). Nascimento de 
Charlie Chaplin (1889). Dia do Leonismo Internacional. Dia Nacional da Voz.

17 TERÇA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

A multidão faminta quer pão, mas Jesus 
quer dar-lhes muito mais. A vida em comu-
nhão com o Pai. A vida em comunhão com os 
irmãos. A vida filial e fraternal vivida por Jesus. 
Só quem é introduzido no dinamismo da sua 
vida nunca mais terá fome e nunca mais terá 
sede! Senhor, dai-nos sempre deste Pão! Dai-
nos sempre desta Água!

Antífona da entrada - Ap 19,5;12,10

Louvai o nosso Deus, todos vós que o 
temeis, pequenos e grandes; pois manifestou-
se a salvação, a vitória e o poder do seu Cristo, 
aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, que abris as portas do reino dos 
céus aos que renasceram pela água e pelo 
Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e 
filhas a graça que lhes destes para que, 
purificados de todo pecado, obtenham os 
bens que prometestes.

Leitura - At 7,51 – 8,1a

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias, Estêvão disse ao povo, aos 
51anciãos e aos doutores da lei:  "Homens de 

cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de 
coração e ouvido! Vós sempre resististes ao 
Espírito Santo e como vossos pais agiram, 

52assim fazeis vós!  A qual dos profetas vossos 
pais não perseguiram? Eles mataram aqueles 
que anunciavam a vinda do Justo, do qual, 
agora, vós vos tornastes traidores e assas-

53sinos.  Vós recebestes a Lei, por meio de 
54anjos, e não a observastes!"  Ao ouvir essas 

palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram 
55os dentes contra Estevão.  Estevão, cheio do 

Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória 
56de Deus e Jesus, de pé, à direita de Deus.  E 

disse: "Estou vendo o céu aberto, e o Filho do 
57Homem, de pé, à direita de Deus".  Mas eles, 

dando grandes gritos e, tapando os ouvidos, 
avançaram todos juntos contra Estevão;                
58 arrastaram-no para fora da cidade e come-
çaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixa-
ram suas vestes aos pés de um jovem, 
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33dá o verdadeiro pão do céu.  Pois o pão de 
Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao 

34mundo".  Então pediram: "Senhor, dá-nos 
35 sempre desse pão". Jesus lhes disse: "Eu 

sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá 
mais fome e quem crê em mim nunca mais 
terá sede". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos, irmãs: Jesus é o verdadeiro Pão da 
vida, que deu a Estêvão fortaleza no martírio. 
Peçamos ao Pai que nos dê sempre desse 
Pão: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pelos ministros e fiéis da santa Igreja, 
para que a comunhão no Pão da vida os ensine 
a perdoar aos inimigos, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos que resistem ao Espírito e per-
seguem quem não pensa como eles, para que 
mudem de atitude e se convertam, rezemos ao 
Senhor. 

3.  Por aqueles que apenas têm fome e 
sede dos bens materiais que o mundo dá, para 
que acolham a palavra de Jesus, rezemos ao 
Senhor.

4.  Pelos que não têm o que comer, nem 
saúde, nem emprego, nem satisfação na vida, 
para que a fé em Jesus lhes dê esperança e 
força para lutar, rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós e pelos demais mem-
bros de nossa comunidade, para que a co-
munhão do Corpo e Sangue de Jesus nos 
revele que é Ele mesmo o Pão da vida, 
rezemos ao Senhor.

Senhor, Deus eterno e poderoso, fazei que 
as palavras do vosso Filho fiquem gravadas no 
nosso coração. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós que sois a causa de            
tão grande júbilo, concedei-lhe também a  

59chamado Saulo.  Enquanto o apedrejavam, 
Estevão clamou dizendo: "Senhor Jesus, aco-

60lhe o meu espírito".  Dobrando os joelhos, 
gritou com voz forte: "Senhor, não os conde-
nes por este pecado". E, ao dizer isto, morreu. 
8,1a Saulo era um dos que aprovavam a 
execução de Estevão. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 30(31),3cd-4. 
6ab e 7b e 8a.17 e 21ab(R/. 6a)

R.  Em vossas mãos, Senhor, entrego 
o meu espírito.

1.  Sede uma rocha protetora para mim, 
um abrigo bem seguro que me salve! Sim, 
sois vós a minha rocha e fortaleza; por vossa 
honra orientai-me e conduzi-me! R.

2.  Em vossas mãos, Senhor, entrego o 
meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus 
fiel! Quanto a mim, é ao Senhor que me con-
fio, vosso amor me faz saltar de alegria. R.

3.  Mostrai serena a vossa face ao vosso 
servo, e salvai-me pela vossa compaixão! Na 
proteção de vossa face os defendeis bem lon-
ge das intrigas dos mortais. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,35ab

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Eu sou o pão da vida, quem vem a mim 

não terá fome, assim nos fala o Senhor. R.

Evangelho - Jo 6,30-35

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, a multidão perguntou a 
30Jesus:  "Que sinal realizas, para que pos-

                           samos ver e crer em ti? Que obra fazes? 
31 Nossos pais comeram o maná no deserto, 
como está na Escritura: 'Pão do céu deu-lhes a 

32comer'".  Jesus respondeu: "Em verdade, em 
verdade vos digo, não foi Moisés quem vos 
deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos 
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Oração depois da comunhão

Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e 
concedei aos que renovastes pelos vossos 
sacramentos a graça de chegar um dia à glória 
da ressurreição da carne.

alegria eterna.

Antífona da comunhão - Rm 6,8

Se morremos com Cristo, cremos que 
também viveremos com Cristo, aleluia!

A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,30-35

O breve texto deste Evangelho é continuação da discussão da multidão com Jesus. A 
multidão quer sinais materiais e recorre a Moisés que – segundo eles – lhes deu o 
maná que saciou a fome do povo no deserto. Jesus vai mais além, quer dar e ser ele 

próprio o pão que dá a vida para sempre, por isso pode afirmar: “Eu sou o Pão da Vida!”.
-  É a mesma grande multidão que o seguiu para o outro lado do mar e foi A multidão: 

beneficiada pela multiplicação dos pães (6,2), que queria fazê-lo rei (6,15), que no dia seguinte 
permanecia lá (6,22) e depois veio a Cafarnaum encontrar Jesus (6,24). É a multidão que 
procura milagres e não sinais. 

-   A multidão segue o exemplo do demônio que no momento da Que sinal realizas?:
tentação põe Jesus à prova (Mt 4,6; Lc 4,9) ou semelhante aos fariseus que para pô-lo à prova 
pediam um sinal vindo do céu (Mc 8,11), exigindo de Jesus manifestações da sua potência.

-   Esta multidão parece que está fazendo uma leitura errada das Sagradas O pão do céu:
Escrituras, entendendo que foi Moisés quem deu o maná ao povo faminto no deserto. Jesus 
corrige esta interpretação. Na verdade, quem deu o pão do céu foi Deus (Ver Ex 16 e Sl 78,24).

-  Enquanto a multidão está fixada no passado, Jesus traz o verbo para o Meu Pai vos dá: 
presente. O mesmo Deus Pai que deu o maná no deserto, agora dá o seu próprio Filho. É ele o 
pão vivo que desce do céu e que dá vida ao mundo.

-   A multidão que seguia Jesus e lhe havia da o o Senhor, dá-nos sempre deste pão: d
título de Rabi, isto é, Mestre (6,25), agora o chama de “Senhor”. Este título já dá uma conotação 
eucarística e pós-pascal.

-  No Evangelho de João o uso do verbo “ser” é muito frequente. E nos interessa EU SOU: 
muito ver que no quarto evangelho por quatro vezes Jesus utiliza para si a expressão “EU SOU” 
sem que tenha algum complemento (Jo 8,24.28; 8,58; 13,19), remetendo com isso a Ex 3,14. 
E quando Jesus usa a expressão com complemento o faz por sete vezes. Eu sou o Pão da Vida 
(6,36.41.48.51); (8,12; 9,5);  (10,7.9.11.14); EEu sou a Luz do mundo Eu sou a Porta u sou o 
Bom Pastor Eu sou a Ressurreição e a Vida Eu sou o Caminho, a Verdade e (10,11.14);  (11,25); 
a Vida Eu sou a Videira Verdadeira  Ou seja, por sete vezes(14,6);  (15,1.5).  (o número perfeito) 
Jesus diz quem e o que Ele é!

-   Jesus afirma que Ele é o verdadeiro pão do céu para a vida do Eu sou o Pão da Vida:
mundo. Assim como o pão de cada dia é necessário para manter a vida humana, também é 
necessário o outro pão para manter a vida espiritual e obter a vida eterna. Deus deu o maná 
necessário para a caminhada pelo deserto; Jesus se apresenta como o pão que permite viver e 
alcançar a vida eterna. 

-  Fome e sede são duas necessidades do corpo humano. Mas Não terá fome e nem sede: 
Jesus vai além, assim ele se apresenta como o pão da vida que sacia a fome, mas também – 
como já havia afirmado – é também quem dá a “água da vida” (Jo 4,10; 7,38).

Jesus quer levar-nos a entender que a vida do ser humano é entrar e viver em relação com 
ele, o Filho que se faz pão para os irmãos, que dá a vida por todos, que não vive para comer, mas 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
8 

de
 A

br
il 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
3ª

 S
em

an
a 

da
 P

ás
co

a 

66

come para viver, e vive para dar a vida. O pão sustenta a vida, mas não é a vida. A vida – a vida em 
abundância (Jo 10,10) – é acolher a vida, a nós mesmos, os outros como dons do amor de 
Deus. A relação com essas realidades que vêm de Deus, e a relação com Deus, que é a fonte 
dessas realidades  transcende a todas elas, é a felicidade. O resto é seta, sinal, símbolo... só e
Deus é.

Santos do dia: Aniceto (100-166). Landrich (+ 730). Guervino de Aldenburg (+ 1107). 
Eberardo de Wolfegg (+ 1183). Rodolfo de Berna (1290-194). Hermann o alemão (séculos 
XII/XIII). Catarina Telakwitha (1656-1680). 

Testemunhas do Reino: Sóror Juana Inês da Cruz (1595), eminente poetisa mexicana. 
Toussaint L’Ouverture (Haiti. França, 1803). Tibério Fernández e companheiros (Colômbia, 
1990). César Humberto López (El Salvador, 1998). 

Memória histórica: Excomunhão de Martinho Lutero durante a Dieta de Worms (1521). 
Massacre de Eldorado do Carajás (1996).

Datas comemorativas: Nascimento de Monteiro Lobato (1882). Dia Internacional da Luta 
Camponesa.

18 QUARTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Jesus veio nos salvar. A salvação que ele 
nos traz não é só libertação do pecado e de 
suas consequências, mas comunicação da 
vida do próprio Deus. Esta certeza deve levar 
os discípulos missionários à entrega da 
própria vida, como o fizeram e fazem tantos 
cristãos e cristãs. A perseguição dá novo 
impulso à missão. O martírio se torna semente 
de cristãos.

Antífona da entrada - Sl 70,8.23

Que o vosso louvor transborde de minha 
boca; meus lábios exultarão cantando de 
alegria, aleluia!

Oração do dia 

Permanecei, ó Pai, com vossa família e, na 
vossa bondade, fazei que participem eterna-
mente da ressurreição do vosso Filho aqueles 
a quem destes a graça da fé.

Leitura - At 8,1b-8 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1b Naquele dia começou uma grande per-
seguição contra a Igreja de Jerusalém. E 
todos, com exceção dos apóstolos, se dis-
persaram pelas regiões da Judeia e da 

2Samaria.  Algumas pessoas piedosas se-
pultaram Estevão e observaram grande luto 

3por causa dele.  Saulo, porém, devastava a 
Igreja: entrava nas casas e arrastava para fora 
homens e mulheres, para atirá-los na prisão.               
4 Entretanto, aqueles que se tinham disper-
sado iam por toda a parte, pregando a Palavra. 
5 Filipe desceu a uma cidade da Samaria e 

6anunciou-lhes o Cristo.  As multidões se-
guiam com atenção as coisas que Filipe dizia. 
E todos unânimes o escutavam, pois viam os 

7milagres que ele fazia.  De muitos possessos 
saíam os espíritos maus, dando grandes 
gritos. Numerosos paralíticos e aleijados 

 8também foram curados.  Era grande a alegria 
naquela cidade. - Palavra do Senhor.
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Salvação. 

Preces dos fiéis

Irmãos, irmãs: A primeira perseguição 
contra a Igreja levou à expansão da fé em 
Cristo. Peçamos ao Senhor que as dificul-
dades do presente levem a Igreja a ser mais 
ousada e generosa: R. Ouvi, Senhor, as 
nossas súplicas.

1.  Pelas Igrejas Oriente Médio, para que 
o sangue dos seus primeiros mártires con-
verta hoje aqueles que perseguem os cristãos 
e suas comunidades, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos homens e mulheres que todos 
os dias continuam a ser presos e maltratados, 
para que vejam respeitados os seus direitos, 
rezemos ao Senhor.

3.  Por aqueles que, à semelhança de 
Filipe, anunciam Jesus Cristo aos que não 
creem, para que muitos os escutem e se con-
vertam, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos cristãos e cristãs que continuam 
separados por causa de situações que não 
souberam enfrentar unidos no passado, para 
que o Espírito os conduza à unidade, rezemos 
ao Senhor.

5.  Pelos fiéis e catecúmenos de nossa 
comunidade, atraídos por Cristo e seu projeto 
de vida e liberdade para todos, para que 
cheguem, um dia, à plenitude da vida, 
rezemos ao Senhor.

Ouvi, ó Pai onipotente, as preces dos 
nossos lábios e os gemidos do nosso coração, 
muitas vezes angustiado pela indiferença, pela 
perseguição, pelo martírio, e dai-nos sempre 
luz, força e paz. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, que sempre nos 
alegremos por estes mistérios pascais, para 
que nos renovem constantemente e sejam 

Salmo responsorial - Sl 65(66),1-3a. 
4-5.6-7a (R/. 1) 

R. Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira. 

1.  Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, 
cantai salmos a seu nome glorioso, dai a Deus 
a mais sublime louvação! Dizei a Deus: "Como 
são grandes vossas obras! R. 

2.  Toda a terra vos adore com respeito e 
proclame o louvor de vosso nome! Vinde ver 
todas as obras do Senhor: seus prodígios 
estupendos entre os homens! R. 

3.  O mar ele mudou em terra firme, e pas-
saram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de ale-
gria no Senhor! Ele domina para sempre com 
poder! R.

 
Aclamação ao Evangelho - Jo 6,40

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
V.  Quem vê o Filho e nele crê, este tem a 

vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último 
dia, diz Jesus. R. 

Evangelho - Jo 6,35-40 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

           Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 
35 "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não 
terá mais fome e quem crê em mim nunca 

36mais terá sede.  Eu, porém, vos disse que vós 
37me vistes, mas não acreditais.  Todos os que 

o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, 
38não os afastarei.  Pois eu desci do céu não 

para fazer a minha vontade, mas a vontade 
39daquele que me enviou.  E esta é a vontade 

daquele que me enviou: que eu não perca 
nenhum daqueles que ele me deu, mas os 

40ressuscite no último dia.  Pois esta é a von-
tade do meu Pai: que toda pessoa que vê         
o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o 
ressuscitarei no último dia". - Palavra da 
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Oração depois da comunhão

Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o 
intercâmbio de dons entre o céu e a terra, 
trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para 
a vida presente e nos conquiste a alegria 
eterna. 

fonte de eterna alegria.

Antífona da comunhão 

Ressuscitou e manifestou-se a nós o 
Senhor que nos remiu com seu sangue, 
aleluia!

A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,35-40 

sta passagem é continuação do longo discurso que o evangelista João apre-           

Esenta sobre o Pão da vida e que está relacionado com a multiplicação dos pães. Jesus 
se apresenta como o Pão da vida e que dá vida ao mundo, ao mesmo tempo Ele 

manifesta a sua preocupação com a comunidade dos seus discípulos. Como o pastor que se 
preocupa com todas as ovelhas do rebanho, Jesus não quer perder nenhum daqueles que o Pai 
confiou a ele.

-  Eu sou o Pão da Vida: E quem come deste pão tem a “vida eterna” (v. 40 e 54). O verbo 
“permanecer” também é importante neste texto. Jesus diz que é “o pão da vida”. Trata-se de 
uma linguagem “mística”. Uma linguagem que mergulha no “mistério” de Jesus e da 
Eucaristia. Jesus está usando uma metáfora, “vai além” do que os olhos humanos veem; 
conduz para a realidade que ele quer comunicar. 

-  Quem vem a mim não terá mais fome: Jesus diz que ele, o Filho que ama o Pai e os 
irmãos, é o pão, símbolo da vida. O pão, que alimenta, que mantém e faz a vida se desenvolver, é 
símbolo da vida. Jesus, no Evangelho de hoje, aplica a si próprio as características do pão. O 
pão é dom do céu e fruto do trabalho. É humilde e útil. O pão é desejável e disponível. É simples, 
mas irresistível. O pão custa trabalho, mas traz alegria. Enfim, o pão é força de quem o assimila 
e comunhão entre os que o comem. Se Jesus diz que é “o pão da vida”, ele está dizendo que ele 
é tudo isso e... muito mais. 

-  O Pão é vida: O pão não é um objeto da natureza; é um bem da cultura, quer dizer, da 
atividade dos seres humanos e dos seres humanos juntos. Ninguém faz o pão sozinho. O pão 
depende do lavrador, do pedreiro, do lenhador, da dona de casa, dos que recolhem o sal... O pão 
contém em si e simboliza um mundo de relações. 

-  Todos aqueles que o Pai confiou: Nem todos vão até Jesus somente por causa do pão 
material. Assim como Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, aqueles que vão até Jesus são 
enviados e confiados pelo Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai e a vontade do Pai é a 
salvação dos seus filhos. Por isso, Jesus comporta-se como o Bom Pastor que dá a vida pelas 
ovelhas e que se preocupa com todas elas para que nenhuma se perca.

-  A vida eterna: A vontade do Pai é que os seus filhos tenham a vida eterna. Para isso, duas 
condições são necessárias: ver o Filho e crer nele. Quem vê e crê tem a vida eterna. Não basta 
“ver” Jesus com o olhar humano; é preciso vê-lo com os olhos da fé. 

-  Crer: A segunda condição também é fundamental: é preciso crer que Jesus é o Filho, o 
enviado do Pai. Crer, porém, não é fácil. Pois crer é ver além daquilo que se vê. Os judeus viram 
Jesus, viram o pão multiplicado, mas não viram, em Jesus, o “pão da vida”. Ficam no sinal, não 
chegam ao significado. Enquanto outros “pães” forem os senhores de suas vidas, não 
encontrarão o “pão da vida”!

-  Eu o ressuscitarei no último dia: A preocupação de Jesus com os seus não é somente 
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para esta vida. Este é o primeiro pão, aquele que foi multiplicado. A vida humana é marcada pela 
morte e da qual ninguém pode escapar. Para quem vê a vida somente terrena, a morte é o fim. 
Jesus quer dar a eterna, para isso promete a ressurreição que é a vitória sobre a morte. A 
ressurreição conduz para a vida para sempre junto a Deus, onde há muitas moradas (Jo 14,2), e 
o próprio Jesus promete que vai nos preparar um lugar (14,3)

Jesus é justamente o “pão” que desceu do céu. É presente de Deus. É dom de Deus. O Pai O 
enviou e ele, que vive sempre em comunhão com o Pai, comunica-nos a sua vida. A vontade do 
Pai é algo inimaginável. Supera toda expectativa. Vai além de todo sonho. A vontade do Pai é 
comunicar sua própria vida aos filhos e filhas. A vontade do Pai é tornar-nos, em Jesus Filho, 
filhos e filhas seus onde haverá vida para sempre, a vida eterna. A comunhão com o Pai é 
garantia de vida eterna. Aliás, a comunhão com o Pai já é vida eterna. Aderir ao Filho é ter já 
agora a vida eterna, que consiste em ser envolvido pela vida do Pai, que consiste em ser 
contagiado pelo amor do Pai, e, consequentemente, no amor ao Pai e aos irmãos. Esta é a 
suprema vitória. Esta é a meta humanamente inatingível. Este é o Dom Supremo, “o pão da 
vida”, que o Pai nos dá. 

Santos do dia: Alexandre de Alexandria (+ 328). Aya de Hennegau (+ 708). Ursmar (+ 
713). Wikterp de Augsburg (700-771). Herluka de Bernried (1060-1127). Idesbaldo de Dünen 
(1090-1167). Maria da Encarnação (Barbe Acarie) (1566-1618). 

Testemunhas do Reino: Francisco Marroquín (Guatemala, 1537). Eduardo Mendoza 
(1998). 

Memória histórica: A Conferência de Bandung (Indonésia, 1955) cria o movimento de 
países não alinhados.

Datas comemorativas: Nascimento de José Bento Monteiro Lobato (1882). Dia da 
Literatura Infantil. 

19 QUINTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Não somos nós que nos salvamos. É o Pai 
que nos salva em Jesus pelo dom do Espírito 
Santo. O Pai nos atrai a si, nos instrui, nos 
comunica a vida eterna. Numa palavra, nos dá 
o Pão da Vida, que é Jesus, seu Filho, nosso 
Irmão, nosso único e suficiente Salvador. “Eu 
sou o pão vivo descido do céu. Quem comer 
deste pão viverá eternamente”.

Antífona da entrada - Ex 15,1-2

Cantemos ao Senhor: ele se cobriu de 
glória. O Senhor é a minha força e o meu cân-
tico: foi para mim a salvação, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus eterno e onipotente, que nestes 
dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir 
mais de perto o vosso amor paterno para que, 
libertados das trevas do erro, sigamos com 
firmeza a luz da verdade. 

Leitura - At 8,26-40

Leitura dos Atos dos Apóstolos           
 

26Naqueles dias,  um anjo do Senhor falou 
a Filipe, dizendo: "Prepara-te e vai para o sul, 
no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O 
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caminho é deserto". Filipe levantou-se e foi.    
27 Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro 
de Candace, rainha da Etiópia e administrador 
geral do seu tesouro, que tinha ido em pe-

28regrinação a Jerusalém.  Ele estava voltando 
para casa e vinha sentado no seu carro, lendo 

29o profeta Isaías.  Então o Espírito disse a 
Filipe: "Aproxima-te desse carro e acom-

30panha-o".  Filipe correu, ouviu o eunuco ler o 
profeta Isaías e perguntou: "Tu compreendes o 

31que estás lendo?"  O eunuco respondeu: 
"Como posso, se ninguém mo explica?" Então 
convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a 

32ele.  A passagem da Escritura que o eunuco 
estava lendo era esta: "Ele foi levado como 
ovelha ao matadouro; e qual um cordeiro dia-
nte do seu tosquiador, ele emudeceu e não 

33abriu a boca.  Eles o humilharam e lhe nega-
ram justiça; e seus descendentes, quem os 
poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada 

34da terra".  E o eunuco disse a Filipe: "Peço 
que me expliques de quem o profeta está 
dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere 

35a algum outro?"  Então Filipe começou a falar 
e, partindo dessa passagem da Escritura, 

36anunciou Jesus ao eunuco.  Eles prossegui-
ram o caminho e chegaram a um lugar onde 

37havia água.  Então o eunuco disse a Filipe: 
"Aqui temos água. O que impede que eu seja 

38batizado?"  O eunuco mandou parar o carro. 
Os dois desceram para a água e Filipe batizou 

39o eunuco.  Quando saíram da água, o Espírito 
do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não          
o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio          

40de alegria.  Filipe foi parar em Azoto. E, 
passando adiante, evangelizava todas as 
cidades até chegar a Cesareia. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 65 (66),8-9. 
16-17.20(R/. 1)

R.  Aclamai o Senhor Deus, ó terra 
inteira.

1.  Nações, glorificai ao nosso Deus, 
anunciai em alta voz o seu louvor! É ele quem 

dá vida à nossa vida, e não permite que 
vacilem nossos pés. R.

2.  Todos vós que a Deus temeis, vinde 
escutar: vou contar-vos todo bem que ele me 
fez! Quando a ele o meu grito se elevou, já 
havia gratidão em minha boca! R.

3.  Bendito seja o Senhor Deus que me 
escutou, não rejeitou minha oração e meu 
clamor, nem afastou longe de mim o seu 
amor! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,51

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou o pão vivo, descido do céu; 

quem deste pão come sempre há de viver. R.

Evangelho - Jo 6,44-51

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

          Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 
44 "Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me 
enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no 

45último dia.  Está escrito nos Profetas: 'Todos 
serão discípulos de Deus'. Ora, todo aquele 
que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a 

46mim.  Não que alguém já tenha visto o Pai. 
Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. 
47 Em verdade, em verdade vos digo, quem 

48 crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da 
49vida.  Os vossos pais comeram o maná no 

50deserto e, no entanto, morreram.  Eis aqui o 
pão que desce do céu: quem dele comer, 

51nunca morrerá.  Eu sou o pão vivo descido do 
céu. Quem comer deste pão viverá eterna-
mente. E o pão que eu darei é a minha carne 
dada para a vida do mundo". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Filipe catequiza um es-
trangeiro, que pela Palavra chega à fé e em 
seguida, recebe o santo Batismo. Rezemos 
pela fidelidade da Igreja ao Evangelho e à 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,44-51

C
ontinuação do longo discurso de Jesus sobre o Pão da Vida, após a multiplicação dos 
pães. Os temas vão sendo retomados e aprofundados: a identidade de Jesus e sua 
relação com o Pai, a necessidade de crer, ter a vida eterna, o Pão que dá vida... Jesus se 

revela para além daquilo que os olhos humanos podem ver. Num mundo marcado pela morte, 
pela vida que depende de um pedaço de pão diário, Jesus se apresenta como aquele que dá a 
vida para sempre.

-   Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai e aqueles que vão até Ir a Jesus atraídos pelo Pai:
Jesus são enviados e confiados pelo Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai e a vontade do 
Pai é a salvação dos seus filhos e filhas. Quem crê em Jesus terá a vida eterna e será 
ressuscitado no último dia. O Pai que é a fonte da Vida, dá a vida – e vida eterna! – a seus filhos e 
filhas por meio do Filho. É o Pai que atrai seus filhos e filhas para o Filho, para que se tornem 
filhos e filhas. A fé é a obra por excelência do Pai no coração dos filhos (6,29.37).

-   Jesus cita uma profecia do II Isaías (Is 40-55) sobre o futuro Está escrito nos Profetas:
da nova Jerusalém. Em meio às dores e inseguranças do Exílio da Babilônia, o Profeta sonhava 
com a vida bela e com a esperança de dias melhores para o povo, onde “todos os teus filhos 

missão de anuncia-lo. Digamos : R. Pai 
nosso, que estais nos Céus, ouvi-nos.

1.  Para que os ministros da Palavra, 
animados pelo Espírito, façam crescer neste 
mundo o Reino de Deus pelo diálogo e pelo 
anúncio do Evangelho, rezemos.

2.  Para que o servo humilhado e sofredor, 
anunciado por Filipe a um funcionário real, 
continue a converter os pagãos e os cate-
cúmenos, rezemos.

3.  Para que a catequese desenvolvida 
com os mais pequenos se inspire sempre nas 
fontes puras da Escritura e no ensino da 
Tradição da Igreja, rezemos.

4.  Para que os pobres e aqueles que 
andam tristes não se fechem ao Deus da vida e 
continuem buscando o Reino de Deus, sem 
jamais perder a esperança, rezemos.

5.  Para que esta assembleia celebrante 
receba Cristo, Pão vivo descido do Céu, pelo 
qual vem a vida ao mundo, rezemos.

6.  Para que as experiências, as reflexões 
e as decisões da 56ª Assembleia Geral dos 
Bispos do Brasil ajudem a Igreja, especial-
mente os cristãos leigos e leigas, a dar teste-
munho do Evangelho, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que pela 
Palavra instruís todos os homens e mulheres, 
fazei deles discípulos missionários do vosso 
Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que, pelo sublime diálogo deste 
sacrifício, nos fazeis participar de vossa única 
e suprema divindade, concedei que, conhe-
cendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por 
toda a vida. 

Antífona da comunhão - 2Cor 5,15

O Cristo morreu por todos, para que os que 
vivem já não vivam para si mesmos, mas para 
aquele que por eles morreu e ressuscitou, 
aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus de bondade, permanecei junto ao 
vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida 
aqueles a quem concedestes a comunhão nos 
vossos mistérios.
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serão discípulos do Senhor” (Is 54,13). Jesus é o enviado do Pai que ensinará o caminho da 
verdade, assim se cumprirá também a profecia de Jeremias, quando o Senhor diz: “Eles não 
terão mais que instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo ‘Conhecei o Senhor’. Porque todos 
me conhecerão dos menores aos maiores” (Jr 31,34).

-  No Prólogo já foi dito: “Ninguém jamais viu a Deus, o Filho Unigênito, Quem viu o Pai: 
que está no seio do Pai, este o deu a conhecer” (1,18). Portanto, só o Filho que veio do Pai é 
quem viu a Deus e pode revelar seu verdadeiro rosto. Só ele é quem pode dar testemunho 
verdadeiro. Os discípulos verdadeiros escutam o Mestre. Se eles são discípulos do Pai, 
escutam aquele que o Pai enviou. Os profetas previram que todos seriam discípulos do Pai, 
portanto, crer no Filho é crer no Pai. E quem crê no Filho tem a vida eterna.

-   O maná do deserto – que desceu do céu – era para saciar a fome O Pão descido do céu:
cotidiana a fim de que o povo não morresse de fome. Jesus apresenta-se como o verdadeiro Pão 
também descido do céu para trazer vida. Não somente a vida diária, terrena, que se vai como um 
sopro, mas a vida para sempre – a verdadeira vida, a vida eterna!

-  Minha carne para a vida do mundo: A palavra de Jesus sobre a Eucaristia – “o pão que 
eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida” (6,51) – dá um passo à frente. 
Agora, a nova afirmação sobre “o pão descido do céu” – que Jesus identifica com o Cordeiro 
sacrificado – levará a uma crise maior (6,52). Sinal de que alguns estavam acompanhando o 
discurso de Jesus, embora não o estivessem compartilhando na fé. Estas palavras enfrentam o 
“escândalo” de crer que Jesus é o pão descido do céu (6,41-47) e, mais ainda, o “escândalo” 
de comer o seu corpo e beber o seu sangue (6,48-51). 

Jesus nos ensina que a fé é dom de Deus: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou 
não o atrai” (6,44). O Pai nos atrai para o Filho, para que nos tornemos filhos e filhas, os 
verdadeiros discípulos. O que o Pai quer – e também Jesus – é que seus filhos e filhas tenham a 
vida eterna, vida plena, vida em abundância. O Livro da Sabedoria já dizia que a vida terrena não 
é medida pelo número de anos (Sb 4,8). Ter vida bela aos olhos de Deus é viver segundo seus 
preceitos, sentir-se amado e valorizado como filho e filha de Deus. E quem alimenta sua vida 
com a Palavra e a Eucaristia tem também a certeza da ressurreição no último dia e a 
continuidade desta vida para sempre junto de Deus. Em meio a tanto desprezo pela vida, em 
meio a mortes prematuras, pessoas que vegetam e morrem sem viver, continua gritando o 
chamado do Pai que nos atrai para o Filho. É só quando estamos ligados a Ele que a vida tem 
sentido. É esta a nossa vocação. Deixemo-nos, pois, alimentar por Jesus que é o Pão da Vida 
descido do céu!

Santos do dia: Timon (século I). Expedito de Melitene (séc. III). Werner de Oberwesel 
(1271-1287). Conrado de Ascoli Piceno (Conrado Miliani) (1234-1289). Leão IX (1002-1054). 

Testemunhas do Reino: Juana Tun e seu filho, Patrocínio (Guatemala, 1980). 

Memória histórica: Primeira Batalha dos Guararapes (1648). Desembarque de marines em 
Honduras (La Ceiba, 1925). Primeira Conferência Mundial dos povos sobre Mudança Climática 
e Direitos da Mãe Terra (Cochabamba, Bolívia, 2010).

Datas comemorativas: Primeira Batalha dos Guararapes (1648). Nascimento de Getúlio 
Dornelles Vargas (1882). Eleição do Papa Bento XVI (2005). Dia Pan-Americano do Índio *. Dia 
do Exército Brasileiro.
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ÍNDIOS: CONHECER O PASSADO PARA ENTENDER O PRESENTE

“A situação atual dos povos indígenas na América Latina só pode ser compreendida como 
o resultado histórico do processo que começou com a chegada dos europeus há mais de 
cinco séculos, mediante o qual estes foram despojados dos territórios que habitavam, de 
seus espaços de reprodução social e cultural e também de sua própria cultura, cosmovisões e 
modos de vinculação com a natureza. Esta irrupção significa a perda da “territorialidade 
política” dos povos indígenas do continente e da soberania sobre seus territórios e inaugurou 
um ciclo de extensa duração histórica. 

Não foi só a maquinaria bélica que ajudou a ocupação europeia do continente e o 
despovoamento de seus históricos habitantes, mas também a carga de doenças que os 
europeus trouxeram consigo e que dizimaram gravemente as populações originárias. À 
introdução de novas doenças, como a varíola, o sarampo, o tifo, a febre amarela e a malária, se 
somou a submissão a trabalhos forçados e a castigos desumanos. Denevan (1976) estima 
que na época dos primeiros contatos com europeus viviam 57,3 milhões de indígenas em 
todo o continente, dos quais 47 milhões habitavam nos países hoje denominados latino-
americanos. No entanto, estima-se que 130 anos depois essa população havia diminuído em 
90% e que a população indígena do Caribe quase foi exterminada em menos de meio século. 

À ocupação justificada no conceito de terra nullius (literalmente, “terra de ninguém”, isto 
é, ausência de população ou territórios habitados por “bárbaros”) se somou a criação de 
instituições destinadas a explorar e aproveitar o trabalho dos indígenas. Anos depois, a 
desapropriação indígena se aprofundou com os processos independentistas. A consolidação 
dos novos Estados nacionais aumentou esta desapropriação mediante a adoção de marcos 
jurídicos que privilegiaram as formas privadas de propriedade e estabeleceram a primazia do 
direito individual sobre o coletivo. No fim do século XIX, a doutrina de terra nullius era 
justificada pelas necessidades da geopolítica e a expansão das fronteiras agrícolas e 
pecuárias, com campanhas militares que continuaram dizimando a população dos povos 
indígenas, especialmente na Argentina e Chile.

Em meados do século XX, com os processos de colonização na Amazônia e outras “zonas 
periféricas” da região teve lugar um segundo ciclo de desterritorialização dos povos 
indígenas, com graves consequências sobre suas condições de vida. Mais recentemente, o 
ciclo da pressão extrativa sobre os recursos naturais por parte das empresas nacionais e 
transnacionais e a execução de grandes obras civis com impactos negativos sobre os 
ecossistemas irromperam com força inusitada em todo o continente, agravando o quadro 
histórico de despojo e vulnerabilidade. O último e mais recente ciclo, o da apropriação dos 
conhecimentos tradicionais, a biodiversidade associada a estes e os recursos genéticos, é o 
corolário desse extenso processo histórico de desapropriação dos povos indígenas da 
América Latina. No entanto, em cada um desses ciclos e episódios houve processos de 
resistência indígena, até a instauração de novos status quo políticos e territoriais, períodos 
em que suas populações foram se recuperando demograficamente, como examinaremos nos 
pontos seguintes.” (CEPAL, Os povos indígenas na América Latina, 2015, p. 14)
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20 SEXTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Jesus é o Pão da Vida. E quer se dar a nós 
não só na Cruz, mas também no ritual da         
Ceia. Por isso, o pão que nós abençoamos é 
comunhão com o corpo de Jesus; o cálice que 
nós partilhamos é comunhão com o sangue de 
Jesus. Participação na vida vivida por Jesus 
em sua existência terrena eternizada em sua 
ressurreição; participação na sua existência 
agora glorificada.

Antífona da entrada - Ap 5,12

O Cordeiro que foi imolado é digno de 
receber o poder, a divindade, a sabedoria, a 
força e a honra, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus todo-poderoso, concedei que, 
conhecendo a ressurreição do Senhor e a 
graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para 
uma vida nova pelo amor do vosso Espírito.

Leitura - At 9,1-20

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1Naqueles dias:  Saulo só respirava amea-
ças e morte contra os discípulos do Senhor. 

2Ele apresentou-se ao Sumo sacerdote  e 
pediu-lhe cartas de recomendação para as 
sinagogas de Damasco, a fim de levar presos 
para Jerusalém os homens e mulheres que 

3encontrasse seguindo o Caminho.  Durante a 
viagem, quando já estava perto de Damasco, 
Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz 

4 que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu 
uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que 

5me persegues?"  Saulo perguntou: "Quem és 
tu, Senhor?" A voz respondeu: "Eu sou Jesus, a 

6quem tu estás perseguindo.  Agora, levanta-

te, entra na cidade, e ali te será dito o que 
7deves fazer".  Os homens que acompanhavam 

Saulo ficaram mudos de espanto, porque 
8ouviam a voz, mas não viam ninguém.  Saulo 

levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não 
conseguia ver nada. Então pegaram nele pela 

9mão e levaram-no para Damasco.  Saulo 
ficou três dias sem poder ver. E não comeu 

10nem bebeu.  Em Damasco, havia um dis-
cípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou 
numa visão: "Ananias!" E Ananias respondeu: 

11"Aqui estou, Senhor!"  O Senhor lhe disse: 
"Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e 
procura, na casa de Judas, por um homem de 

12Tarso chamado Saulo. Ele está rezando".  E, 
numa visão, Saulo contemplou um homem 
chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as 

13mãos para que recuperasse a vista.  Ananias 
respondeu: "Senhor, já ouvi muitos falarem 
desse homem e do mal que fez aos teus fiéis 

14que estão em Jerusalém.  E aqui em 
Damasco ele tem plenos poderes, recebidos 
dos sumos sacerdotes, para prender todos os 

15que invocam o teu nome".  Mas o Senhor 
disse a Ananias: "Vai, porque esse homem é 
um instrumento que escolhi para anunciar o 
meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de 

 16Israel.  Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve 
17sofrer por minha causa".  Então Ananias saiu, 

entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, 
dizendo: "Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, 
que te apareceu quando vinhas no caminho, 
ele me mandou aqui para que tu recuperes a 

18vista e fiques cheio do Espírito Santo".  Ime-
diatamente caíram dos olhos de Saulo como 
que escamas e ele recuperou a vista. Em 
seguida, Saulo levantou-se e foi batizado.           
19 Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfor-
tado. Saulo passou alguns dias com os 

20discípulos de Damasco,  e logo começou a 
pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é 
o Filho de Deus. - Palavra do Senhor.
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e chamou Paulo, para que ele levasse o seu 
Nome a todos, particularmente aos não 
judeus. Rezemos pelos que, à semelhança do 
Apóstolo, partem para a missão, dizendo: R. 
Senhor, ouvi as nossas súplicas.

1.  Pelos que, por causa de Jesus, são 
ameaçados de morte, pelos que Lhe per-
guntam: “Quem és, Tu”, como fez Paulo, e 
pelos que Lhe respondem: “Eis-me aqui”, 
como Ananias, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos perseguidores que se convertem 
e seguem a Cristo, pelas comunidades          
cristãs que lhes transmitem o Evangelho e 
pelos ministros que lhes dão o Batismo e a 
Eucaristia, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos catecúmenos que aderem a 
Jesus Cristo, pelos adultos que aprofundam a 
fé nas pastorais, nas comunidades e nos 
movimentos eclesiais, e pelos jovens que O 
reconhecem como o grande Amigo, rezemos 
ao Senhor.

4.  Pelos que não acolhem o Evangelho de 
Jesus, pelos que acreditam em cada uma das 
suas palavras e pelos que se alimentam do seu 
Corpo e do seu Sangue, rezemos ao Senhor.

5. Por todos aqueles que, por falta de 
sacerdotes, não têm acesso regular à 
celebração da Eucaristia, e pelos que buscam 
soluções para essa triste situação, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, dai-nos, hoje, fome e sede de Vós 
e, no último dia, a vida, a paz e a alegria 
eternas. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Dignai-vos, ó Deus, santificar este dons e, 
aceitando este sacrifício espiritual, fazei de 
nós mesmos uma oferenda eterna para vós.

 
Antífona da comunhão 

Aquele que foi crucificado ressurgiu dos 
mortos, e nos redimiu. Aleluia!

 Salmo responsorial - Sl 116 (117),1.2 
(R/. Mc 16,15)

R. Ide por todo o mundo, a todos 
pregai o Evangelho.

1.  Cantai louvores ao Senhor, todas as 
gentes; povos todos, festejai-o! R.

2.  Pois comprovado é seu amor para 
conosco, para sempre ele é fiel! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 6,56

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Quem come a minha carne e bebe o 

meu sangue, em mim permanece e eu vou 
ficar nele. R.

Evangelho - Jo 6,52-59

+Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

52Naquele tempo:  Os judeus discutiam 
entre si, dizendo: "Como é que ele pode dar a 

53sua carne a comer?"  Então Jesus disse: "Em 
verdade, em verdade vos digo, se não 
comerdes a carne do Filho do Homem e não 
beberdes o seu sangue, não tereis a vida em 

54vós.  Quem come a minha carne e bebe o 
meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressus-

55citarei no último dia.  Porque a minha carne é 
verdadeira comida e o meu sangue, verdadei-

56ra bebida.  Quem come a minha carne e bebe 
  o meu sangue permanece em mim e eu nele. 

57 Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo 
por causa do Pai, assim o que me come viverá 

58por causa de mim.  Este é o pão que desceu 
do céu. Não é como aquele que os vossos pais 
comeram. Eles morreram. Aquele que come 

59 este pão viverá para sempre". Assim falou 
Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. 
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Jesus escolheu, preparou 
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suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em 
caridade a Eucaristia que ele nos mandou 
realizar em sua memória. 

Oração depois da comunhão

Tendo participado do sacramento do 
Corpo e do Sangue do vosso Filho, nós vos 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,52-59

o longo discurso de Jesus sobre o pão da vida (Jo 6,1-71) temos agora uma 

Ntransição. É a passagem de Jesus (sua humanidade, suas palavras, seus atos) para o 
pão-carne/sangue (sua mesma humanidade enquanto vida concreta oferecida pela 

vida do mundo). Depois de Jesus dizer que ele é o pão da vida (6,35.48), afirma que o pão que 
ele vai dar é a sua “carne para a vida do mundo” (6,51). E isso causa escândalo e discussão 
entre os judeus. Os judeus “murmuravam” e Jesus reflete sobre esta atitude. No AT o povo 
também murmurou diante das dificuldades na caminhada (Ex 16). Por dez vezes o povo colocou 
Deus à prova com suas murmurações! (Nm 13,22).

-  Grande multidão / os judeus: No capítulo 6 do Evangelho de João aparece a grande 
multidão que foi beneficiada com a multiplicação dos pães (6,2.5.22) e que só de homens 
eram aproximadamente cinco mil (6,10). Esta grande multidão segue Jesus. No entanto, entre 
esta multidão estão aqueles que se opõem a Jesus e são chamados de “os judeus” (6,41.57) e 
são os que se escandalizam e discutem com Jesus. Neste Evangelho “os judeus” representam 
isso mesmo: tudo aquilo que vai contra o plano de Deus, contra o que Jesus anuncia. “Judeus” e 
o “mundo” são quase sinônimos no quarto evangelho: representam o mundo das trevas que se 
opõe à Luz que é Jesus.

-  Sua carne: Se, na seção anterior (6,22-47), predominava o termo “pão” (nove vezes), 
aqui, ele é substituído por “carne”, “carne e sangue”. Se antes Jesus falava na necessidade de 
“crer”, agora ele fala de “comer”, “mastigar e beber”. Crer em Jesus, pão vivo, toma uma forma 
muito particular: é comer e mastigar a sua carne, beber o seu sangue. A incidência das palavras 
muda: fala-se dez vezes de “comer” ou “mastigar”, seis vezes de “carne” e quatro vezes de 
“beber o sangue”.

-  Se não comerdes / não beberdes: Jesus quer levar a multidão a procurar o “pão” que 
não perece, que é ele mesmo. Os judeus, porém, não aceitam que ele possa ser o pão descido 
do céu, que dá a verdadeira vida. Eles se fixam na sua humanidade, não veem a sua origem 
divina. Jesus, então, dá um passo à frente: mostra que a vida vem da sua humanidade, da sua 
carne oferecida pela vida do mundo. A sua vida oferecida é o dom total que Deus faz de si a nós. 

-  Quem come minha carne e bebe meu sangue: Essas palavras não têm exatamente o 
mesmo sentido que lhes damos hoje. “Carne” (e também “carne e sangue”) significa o ser 
humano na sua humanidade concreta. Não é simplesmente a vida biológica ou o físico do ser 
humano. “Comer” não serve apenas para manter a vida, mas é um ato de comunhão entre quem 
dá a vida e quem a recebe (verticalmente, digamos) e entre os que compartilham a mesma vida 
(horizontalmente, digamos). É exatamente esse aspecto interrelacional que distingue o comer 
humano do comer animal. “Não só de leite vive o bebê, mas de toda palavra que sai da boca da 
mãe”, parafraseou alguém, em boa psicologia, a frase de Dt 8,3. 

-  Permanece em mim e eu nele: “Comer a carne e beber o sangue” (v. 60), como diz 
Jesus, é, evidentemente, uma linguagem nua e crua. Mas, atenção, não pode ser interpretado 
no sentido físico, isto é, ao pé da letra. É muito mais que isso e muito mais surpreendente. 
Comer o Filho do Homem significa assimilar o Filho de Deus – ou, melhor, ser assimilado pelo 
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Filho de Deus – até ao ponto de viver dele, de sua vida. Comer, de fato, é mastigar, engolir e 
assimilar, pela digestão, a comida. Crer em Jesus, aderir a ele, amá-lo, aqui, recebe o nome de 
“comer”. O ser humano – dizem os especialistas em nutrição – torna-se aquilo que come e se 
alimenta. Metaforicamente, torna-se aquilo que crê, aquele em quem crê, aquele que ama. O 
Filho de Deus nos amou até ao ponto de ser devorado por seu amor por nós (cf. Jo 2,17) e 
tornar-se Filho do Homem levantado na cruz. Nós, amando-o e comendo a sua carne e bebendo 
o seu sangue, somos tornados filhos e filhas de Deus! Mantemos a relação, permanecemos 
unidos a ele, como o ramo ao tronco (Jo 15).

O texto contém e permite, portanto, dois níveis de leitura. O primeiro está nas palavras “Eu 
sou o pão da vida descido do céu”. Ou seja: Jesus é a nova Lei, a Palavra, a revelação definitiva 
de Deus, o sentido último da vida humana. O segundo é exigido pelas palavras “o pão que eu 
darei é a minha carne para a vida do mundo”. É o sentido eucarístico. Temos aqui, com efeito, 
uma homilia sobre a Eucaristia. A sua carne, aqui, não é metafórica, mas é realmente o seu 
corpo dado por nós. Quem come a sua carne, alimento verdadeiro, alimenta-se dele mesmo, de 
Jesus, e recebe o máximo dom que Deus pode fazer: o corpo e o sangue do Filho, a vida real do 
Filho, que o coloca em comunhão de vida com o Filho e com o Pai. 

Santos do dia: Hugo de Poitiers (+ 930). Guilherme o Peregrino (+ 1145). Odete (Oda) 
(1134-1158). Hildegunda de Schönau (1170-1188).

Testemunhas do Reino: Mártires indígenas (Veracruz, México, 1980). 

Memória histórica: Libertação dos escravos dos conventos franciscanos do Brasil (1871). 
Guerra entre Espanha e Estados Unidos, que invadem Cuba, Porto Rico, Guam e Filipimas 
(1898). Entrada no ar da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira rádio difusora do Brasil 
(1923).

Datas comemorativas: Dia do Diplomata. Dia do Disco. Nascimento de Rosa de Lima (Peru, 
1586). Nascimento de Joaquim Osório Duque Estrada, autor da letra do Hino Nacional (1870). 

21 SÁBADO DA 3ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

A palavra de Jesus sobre a Eucaristia não 
só é difícil de entender. É mais difícil ainda de 
aceitar. Os discípulos viveram na carne esta 
dificuldade. Muitos abandonaram Jesus. Os 
Doze permaneceram. Através de Pedro, 
disseram: “Só tu tens palavra de vida eterna”! 
Seja esta também a nossa palavra nesta e em 
todas as Eucaristias que celebramos. Amém!

Antífona da entrada - Cl 2,12

Sepultados com o Cristo no batismo, 

fostes também ressuscitados com ele, porque 
crestes no poder de Deus, que o ressuscitou 
dos mortos, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, que renovastes nas águas do 
batismo os que creem em vós, protegei os que 
renasceram no Cristo, para que vençam as 
ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa 
graça. 
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Leitura - At 9,31-42

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

31Naqueles dias:  A Igreja, vivia em paz            
em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela 
consolidava-se e progredia no temor do 
Senhor e crescia em número com a ajuda do 

32Espírito Santo.  Pedro percorria todos os 
lugares; e visitou também os fiéis que mo-

33ravam em Lida.  Encontrou aí um homem 
chamado Eneias, que estava paralítico e, há 

34oito anos, jazia numa cama.  Pedro disse-lhe: 
"Eneias, Jesus Cristo te cura! Levanta-te e 
arruma a tua cama!" Imediatamente Eneias se 

35levantou.  Todos os habitantes de Lida e da 
região do Saron viram isso e se converteram 

36ao Senhor.  Em Jope, havia uma discípula 
chamada Tabita, nome que quer dizer Gazela. 
Eram muitas as boas obras que fazia e as 

37esmolas que dava.  Naqueles dias ela ficou 
doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o 

38colocaram no andar superior da casa.  Como 
Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que 
Pedro estava lá, os discípulos mandaram dois 
homens com um recado: "Vem depressa até 

39nós!"  Pedro partiu imediatamente com eles. 
Assim que chegou, levaram-no ao andar 
superior, onde todas as viúvas foram ao seu 
encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro 
as túnicas e mantos que Tabita havia feito, 

40 quando vivia com elas. Pedro mandou que 
todos saíssem. Em seguida, pôs-se de 
joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o 
corpo e disse: "Tabita, levanta-te!" Ela então 

41abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se.  Pedro 
deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. De-
pois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-

42lhes Tabita viva.  O fato ficou conhecido em 
toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no 
Senhor. - Palavra do Senhor. 

 
Salmo responsorial - Sl 115(116B), 
12-13.14-15.16-17(R/. 12) 

R.  Que poderei retribuir ao Senhor 
Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu 
favor?

1.  Que poderei retribuir ao Senhor Deus 
por tudo aquilo que ele fez em meu favor? 
Elevo o cálice da minha salvação, invocando o 
nome santo do Senhor. R.

2.  Vou cumprir minhas promessas ao 
Senhor na presença de seu povo reunido. É 
sentida por demais pelo Senhor a morte de 
seus santos, seus amigos. R.

3.  Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, 
vosso servo que nasceu de vossa serva; mas 
me quebrastes os grilhões da escravidão! Por 
isso oferto um sacrifício de louvor, invocando 
o nome santo do Senhor. R.

Aclamação ao evangelho - Jo 6,63c.68c

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida; só tu tens palavras de vida eterna! 

Evangelho - Jo 6,60-69

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

60Naquele tempo:  Muitos dos discípulos 
de Jesus, que o escutaram, disseram: "Esta 

                palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" 
61 Sabendo que seus discípulos estavam 
murmurando por causa disso mesmo, Jesus 

62perguntou: "Isto vos escandaliza?  E quando 
virdes o Filho do Homem subindo para onde 

63estava antes?  O Espírito é que dá vida, a 
carne não adianta nada. As palavras que vos 

64falei são espírito e vida.  Mas entre vós há 
alguns que não creem". Jesus sabia, desde o 
início, quem eram os que não tinham fé e 

65quem havia de entregá-lo.  E acrescentou: "É 
por isso que vos disse: ninguém pode vir a 
mim a não ser que lhe seja concedido pelo 

66Pai".  A partir daquele momento, muitos 
discípulos voltaram atrás e não andavam mais 

67 com ele. Então, Jesus disse aos doze: "Vós 
68também vos quereis ir embora?"  Simão 

Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu 
69tens palavras de vida eterna.  Nós cremos 

firmemente e reconhecemos que tu és o Santo 
de Deus". - Palavra da Salvação.
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Preces dos fiéis

Quando Pedro percorreu as comunidades 
do seu tempo, em todas elas sentiu a paz e a 
consolação do Espírito Santo. Oremos pelas 
Igrejas e pelas comunidades cristãs do nosso 
tempo, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor. 

1.  Pelas Igrejas cristãs situadas em Israel 
e pelos que têm dificuldades em professar sua 
fé na terra de origem das três maiores religiões 
monoteístas, oremos, irmãos.

2.  Pelos que creem em Jesus e andam 
com Ele e pelos que Lhe dizem, como Pedro 
disse um dia: “Tu tens palavras de vida 
eterna”, oremos, irmãos.

3.  Pelos discípulos que murmuram 
contra Jesus e por todos os que não aceitam 
as suas palavras, por acharem que elas são 
duras e exigentes demais, oremos, irmãos.

4.  Pelos doentes, que chamam por 
socorro, como Eneias, e pelas viúvas que 
adoecem e morrem, como Tabita, para que o 
poder de Cristo os reanime, oremos, irmãos.

5.  Pelos que se reúnem, nesta igreja, 
para ouvirem a palavra salvadora de Jesus            
e receberem o seu Corpo em comunhão, 

oremos, irmãos. 

Pai santo, dai-nos a graça de acolher as 
palavras do vosso Filho, com o frescor e o 
vigor que elas tinham em seus lábios. Ele que 
vive e reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade, as oferen-
das da vossa família e concedei-nos, com o 
auxílio da vossa proteção, sem perder o que 
nos destes, alcançar os bens eternos.

Antífona da comunhão - Jo 17,20-21

Pai, eu te togo por eles, para que sejam um 
em nós a fim de que o mundo creia que tu me 
enviaste, diz o Senhor, aleluia!

Oração depois da comunhão

Guardai, ó Deus, no vosso constante amor 
aqueles que salvastes, para que, redimidos 
pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por 
sua ressurreição. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,60-69

O Evangelho de hoje registra o escândalo final dos discípulos diante do discurso                  
sobre o pão da vida (v. 60), e a insistência de Jesus em se revelar plenamente                                  
(vv. 62-65).

- Jesus falou de si mesmo como “pão descido do céu” (vv. 32-47) e mostrou como 
comer a sua carne e beber o seu sangue nos faz viver de seu amor para com o Pai e com os 
irmãos e irmãs (vv. 48-58). 

- Agora que se revelou plenamente, pede a adesão consciente, livre e plena dos 
discípulos: “Vocês também querem ir embora?” (v. 67). 

- Entre Ele e os discípulos, porém, não está apenas a “pedra” do escândalo (‘escândalo’ 
é pedra que faz cair), mas o “muro” das murmurações, da crítica, da incredulidade. Os que, no 
início, apenas murmuravam (v. 41), mais adiante, já estão brigando (v. 52). Uma antecipação 
das disputas da Eucaristia no segundo milênio do cristianismo! Alguns, minto, muitos – ao 
invés de se deixarem atrair – afastam-se, saem do grupo dos discípulos, abandonam Jesus.

- Jesus, depois do entusiasmo inicial, decepcionou as várias expectativas messiânicas 
dos seus contemporâneos. Os exegetas mostram isso claramente: a crise da Galileia é um 
marco divisor no ministério público de Jesus. Temos aí um alerta para a comunidade cristã. 
Ontem como hoje, as pessoas podem ficar fascinadas por obras ou por palavras de Jesus, mas 
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não acolher a Sua pessoa ou a Sua missão. No próprio grupo dos Doze se insinuou – como a 
serpente do Paraíso – a amarga traição (vv. 64.71). Dentro da comunidade, Judas, atraído por 
algum aspecto do messianismo de Jesus, foi traído em suas expectativas, e acabou por trair 
Jesus, cuja pessoa e cujo messianismo superavam as expectativas dos Seus seguidores e dos 
Seus contemporâneos. Judas é o lado sombrio, ameaçador e traiçoeiro, ai, meu Deus!, da 
própria comunidade... cristã!

- Motivo da crise é sempre o mesmo: a carne de Jesus! Já disse: se fosse um “ET”, faria 
mais sucesso! O problema vem do fato de que o pão que Ele nos dá é a sua “carne pela vida do 
mundo” (v. 51). A salvação do ser humano passa pela cruz do Filho do Homem! Nem Pedro – o 
mesmo que confessara o messianismo – aceitava essa dura realidade (cf. Mc 8,31-33; Mt 
16,21-23). Nem os discípulos podiam compreendê-la (cf. Lc 9,44ss.; 18,31-34). Não vamos, 
porém, atacar os discípulos. A dificuldade que eles tiveram é a mesma que nós temos. Ou você 
não tem nenhuma dificuldade diante da Eucaristia? Trata-se de duplo escândalo: de um lado, 
Jesus não realiza os sonhos messiânicos (os deles e... os nossos); por outro lado, nos chama a 
ser como Ele e... para isso, precisamos “comer a sua carne e beber o seu sangue”, com tudo o 
que isso significa e implica!

- Não vemos nem sentimos com a mesma clareza e dureza dos primeiros discípulos, mas 
a cruz, humanamente falando, foi um fracasso total. Ao invés de um Messias poderoso e 
glorioso, que tem em suas mãos tudo e todos, Jesus virou um joguete, nas mãos de todos. 
(Aliás, até nisso se parece com o pão!). Ao invés de dominar, se coloca a serviço: a sua 
realização é a sua morte, a sua vida doada, o sentido divino da vida enfim vivido coerentemente 
até o fim. Paulo enquadra esse gesto extremo – coerente com toda a vida de Jesus – com a 
clareza da fé: “a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas, para aqueles 
que se salvam, é poder de Deus” (1Cor 1,18). A fé releu e reinterpretou o “escândalo” que a cruz 
representara para os judeus, e a “loucura” que significara para os pagãos (vv. 22). 

- Na verdade, estão em jogo duas concepções diametralmente opostas de ser humano. 
Nós queremos aquele ‘Deus’ que o nosso egoísmo projeta, que vive de ter, poder e aparecer. 
Jesus, porém, tem e revela a face do amor: partilha, serviço, humildade. O Deus de Jesus é 
diferente (J. T. A. Robinson). Criamos um ‘Deus’ à nossa imagem e semelhança, mas só 
podemos ser salvos se nos tornarmos imagem e semelhança de Jesus, que é dom de si até à 
morte de si.

- Não há contradição entre a humanidade do Filho do Homem e a sua origem divina. À 
medida que Jesus, na sua humanidade, se faz amor, ele se revela como Filho, como um de 
Deus, como Deus.

Santos do dia: Honório de Brescia (+ 586). Wolbodo (+ 1021). Anselmo de Cantuária 
(1033-1109). Conrado de Parzham (1818-1894). 

Testemunhas do Reino: Pedro Albizu Campos (Porto Rico, 1965). Juan Sisay (Guatemala, 
1989). Gaudino dos Santos, pataxó (Brasília, 1997). 

Memória histórica: Enforcamento e decapitação de Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes, pela independência do Brasil (1792).

Datas comemorativas: Dia do Perdão para o mundo. Dia da Inconfidência Mineira. Dia das 
Polícias Civis e Militares. Dia do Café. Dia da Latinidade. Dia do Metalúrgico. Nascimento de 
Mahoma (Maomé). Nascimento de Rama. Religião Sij (religião monoteísta surgida no Punjab, 
Índia, no século XV). Nascimento de Dom Romeu Alberti, primeiro bispo de Apucarana (1927). 
Inauguração de Brasília (1960). Morte de Tancredo de Almeida Neves (1985).
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DIA MUNDIAL DAS VOCAÇÕES

Amanhã, Domingo do Bom Pastor, Jornada Mundial de Oração 
pelas Vocações Presbiterais e Religiosas.

22 4º DOMINGO DA PÁSCOA
(Cor branca - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical pascal)

Comentário inicial - Celebramos hoje o 
4º Domingo da Páscoa, o Domingo do Bom 
Pastor. O bom e belo pastor é Jesus: o profeta 
de Nazaré, o anunciador do Reino de Deus,             
o Messias pobre que se compadece dos 
pobres, o Messias misericordioso louco de 
amor pelos pecadores, o Senhor onipotente 
que dá a vida para que todos tenham vida e a 
tenham em plenitude. Pastor de verdade e 
modelo do rebanho é só Jesus, o Cristo de 
Deus. Olhemos para Ele. Ouçamos sua voz. 
Sigamos seus passos. Deixemo-nos curar e 
cuidar por ele para que, seguindo o seu 
exemplo, sejamos também capazes de amar e 
servir aqueles que ele amou até o fim.

Antífona da entrada - Sl 32,5-6

A terra está repleta do amor de Deus; por 

sua palavra foram feitos os céus, aleluia!

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-
nos à comunhão das alegrias celestes, para 
que o rebanho possa atingir, apesar de sua 
fraqueza, a fortaleza do Pastor.

Leitura - At 4,8-12

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

8Naqueles dias:  Pedro, cheio do Espírito 
9Santo, disse: "Chefes do povo e anciãos:  hoje 

estamos sendo interrogados por termos feito 
o bem a um enfermo e pelo modo como foi 

10curado.  Ficai, pois, sabendo todos vós e 
todo o povo de Israel: é pelo nome de Jesus 
Cristo, de Nazaré, - aquele que vós cru-
cificastes e que Deus ressuscitou dos mortos 
- que este homem está curado, diante de vós. 
11 Jesus é a pedra, que vós, os construtores, 
desprezastes, e que se tornou a pedra angular. 
12 Em nenhum outro há salvação, pois não 
existe debaixo do céu outro nome dado                
aos homens pelo qual possamos ser salvos".               
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 117(118),1.8-
9.21-23.26.28cd.29 (R/. 22)

R. A pedra que os pedreiros rejei-
taram, tornou-se agora a pedra angular.

1.  Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom! "Eterna é a sua misericórdia!" É melhor 
buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser 
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humano a esperança; é melhor buscar refúgio 
no Senhor, do que contar com os poderosos 
deste mundo!" R.

2.  Dou-vos graças, ó Senhor, porque me 
ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador! 
"A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-
se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi 
feito tudo isso: Que maravilhas ele fez a 
nossos olhos! R.

3.  Bendito seja, em nome do Senhor, 
aquele que em seus átrios vai entrando! Vós 
sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço! 
Vós sois meu Deus, eu vos exalto com lou-
vores! Dai graças ao Senhor, porque ele é 
bom! "Eterna é a sua misericórdia!" R.

Leitura - 1Jo 3,1-2

Leitura da Primeira Carta de São João 

Caríssimos:  Vede que grande presente de 1

amor o Pai nos deu: de sermos chamados 
filhos de Deus! E nós o somos! Se o mundo 
não nos conhece, é porque não conheceu o 
Pai.  Caríssimos, desde já somos filhos de 2

Deus, mas nem sequer se manifestou o que 
seremos! Sabemos que, quando Jesus se 
manifestar, seremos semelhantes a ele, 
porque o veremos tal como ele é. - Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou o bom pastor; conheço minhas 

ovelhas e elas me conhecem. R.

Evangelho - Jo 10,11-18

Os dirigentes de Israel apresentavam-se 
como pastores. Os profetas os denunciavam 
como falsos pastores. Jesus, também se 
contrapondo a eles, revela-se como o bom 
pastor, que conhece pessoalmente as suas 
ovelhas, as protege e dá a sua vida por elas. 
Amado pelo Pai, ama as ovelhas com um 
“amor louco”, que só pode vir de Deus-Amor.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus:  Eu sou o 11

bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas 
ovelhas.  O mercenário, que não é pastor e 12

não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, 
abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e 
dispersa.  Pois ele é apenas um mercenário e 13

não se importa com as ovelhas.  Eu sou o 14

bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e 
elas me conhecem,  assim como o Pai me 15

conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha 
vida pelas ovelhas.  Tenho ainda outras 16

ovelhas que não são deste redil: também a elas 
devo conduzir; escutarão a minha voz, e haverá 
um só rebanho e um só pastor.  É por isso que 17

o Pai me ama, porque dou a minha vida, para 
depois recebê-la novamente.  Ninguém tira a 18 
minha vida, eu a dou por mim mesmo; tenho 
poder de entregá-la e tenho poder de recebê-
la novamente; esta é a ordem que recebi do 
meu Pai". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Irmãos e irmãs: Unidos aos cristãos e cris-
tãs de toda a terra, oremos a Jesus ressuscita-
do para que dê muitos e santos pastores à sua 
Igreja: R. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.

1.  Para que o Papa, os bispos e os 
presbíteros, seguindo o Bom Pastor, vivam 
para as ovelhas, chamando-as pelo nome, 
reconhecendo a sua voz, dando a vida por 
elas, pedimos.

2.  Para que os responsáveis pelo gover-
no, seguindo o Bom Pastor, sejam servidores 
dos cidadãos e cidadãs do seu país, pro-
movendo a liberdade, a justiça e o direito, 
pedimos.

3.  Para que os adultos e os jovens 
chamados ao ministério apostólico, seguindo 
o Bom Pastor, aprendam a servir como Ele 
serviu, não buscando senão os interesses do 
Reino, pedimos.

4.  Para que os fiéis da nossa assembleia, 
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seguindo o Bom Pastor, se deixem saciar pelo 
Pão da Palavra e pelo Pão da Eucaristia, 
buscando as coisas do Alto, pedimos.

5.  Para que os pastores que, seguindo o 
Bom Pastor, deram o melhor de si por seus 
irmãos e irmãs em sua caminhada terrena, os 
reencontrem no Céu, vivendo eternamente 
com eles, pedimos.

Senhor Jesus Cristo, Bom Pastor, que               
nos chamais a Vos seguir, fortalecei a nossa fé, 
abri os nossos ouvidos ao vosso apelo e reuni 
num só rebanho os que Vos seguem. Vós que 
sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, que sempre nos ale-

gremos por estes mistérios pascais, para que 
nos renovem constantemente e sejam fonte 
de eterna alegria.

Sugestão: Oração eucarística V

Antífona da Comunhão 

Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida 
por suas ovelhas, e quis morrer pelo rebanho, 
aleluia!

Oração depois da comunhão

Velai com solicitude, ó Bom Pastor, sobre 
o vosso rebanho e concedei que vivam nos 
prados eternos as ovelhas que remistes pelo 
sangue do vosso Filho. Que vive e reina para 
sempre.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 10,11-18

 capítulo 10 do Evangelho de João trata do Bom Pastor e das ovelhas do rebanho. Jesus 

Oapresentou-se antes como a Porta (10,7) e mostrou o contraste entre o pastor e o 
ladrão. O pastor entra pela porta, pela entrada normal e por onde pode ser visto e 

aceito. O ladrão, ao contrário, entra pelo lugar errado, assusta, vem para roubar e matar. Agora 
Jesus se apresenta como o Bom Pastor e faz o contraste com o mercenário. As ovelhas 
conhecem a voz do pastor e o pastor também conhece as ovelhas e sabe o seu nome. Portanto, 
ele é o Bom Pastor, porque veio para cuidar das ovelhas, diferente do mercenário que cuida da 
própria vida e na hora do perigo abandona as ovelhas.

-  EU SOU: No Evangelho de João o uso do verbo “ser” é muito frequente. E por quatro 
vezes Jesus utiliza para si a expressão “EU SOU” sem que tenha algum complemento (Jo 
8,24.28; 8,58; 13,19), remetendo com isso a Ex 3,14. E por sete vezes, utiliza o verbo com 
complemento: Eu sou o Pão da Vida (6,36.41.48.51); Eu sou a Luz do mundo (8,12; 9,5); Eu 
sou a Porta (10,7.9.11.14); Eu sou o Bom Pastor (10,11.14); Eu sou a Ressurreição e a Vida 
(11,25); Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida (14,6); Eu sou a Videira Verdadeira (15,1.5). Ou 
seja, por sete vezes (o número perfeito) Jesus diz quem e o que Ele é!

-  O bom/belo pastor: Jesus se apresenta como o Filho que conhece o amor do Pai e 
compartilha seus desejos. Ele quer o que o Pai quer: vida e liberdade para os irmãos e irmãs. Por 
isso, apresenta-se como o bom pastor – no original é “belo pastor” Em grego, aparece o 
adjetivo ‘belo’ (kalós) e não ‘bom’ (agathós). Jesus não quer ser o “doce” pastor, mas aquele 
que realiza com perfeição a sua missão. E o gesto mais belo é dar a vida por amor.

-  O mercenário: Os profetas Jeremias (23,1-6) e Ezequiel (34,1-10) denunciam a atitude 
dos maus pastores do povo de Israel, daqueles que não apascentam e nem se preocupam com o 
rebanho. Estes cuidam de preservar suas vidas e seus interesses. Podemos reconhecer que as 
palavras de Jesus sejam dirigidas aos escribas e fariseus (Jo 9,40-53) que pretendem ser os 
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guias – os pastores! – do povo. Jesus quer iluminá-los para que percebam a feiura do que fazem 
e fazem os outros fazer.

-  O verbo “conhecer” é muito importante na Bíblia. Revela a relação mais Conheço: 
íntima entre as partes (Gn 4,1.25); Deus conhece os sofrimentos do povo na escravidão do 
Egito (Ex 3,7); Jesus conhece Natanael que está debaixo da figueira (Jo 1,48). Pastor e ovelhas 
têm uma relação vital, um não vive sem o outro; o pastor conhece a voz e as suas ovelhas e vice-
versa. Jesus conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. É esta relação íntima e amorosa que Jesus 
estabelece conosco. “Só amamos aquilo que conhecemos” (São Tomás de Aquino).

-  A proposta de Jesus não é só para o povo judeu, mas tem Tenho ainda outras ovelhas: 
uma dimensão universal. No Evangelho de João temos outros indícios desta universalidade da 
salvação: os samaritanos (Jo 4); os pagãos “todos os filhos de Deus dispersos” (11,52), além 
dos gregos que “queriam ver Jesus” (12,20-26). Não são só as ovelhas conhecidas (povo 
judeu) que escutam a voz do pastor, mas todas as ovelhas. O desejo do Pai é a salvação de todos 
os seus filhos e filhas. Só assim a missão estará completa. O Messias é para todos.

-   Cumprem-se assim as profecias em que o pastor Um só rebanho e um só Pastor:
reunirá todas as ovelhas dispersas num único rebanho (Ez 34,11-16; 37,24). O Apóstolo Paulo 
ensina que Jesus fez de Israel e dos pagãos um só povo (Ef 2,14). A unidade e a comunhão são 
fundamentais: “Há um só Corpo e um só Espírito, assim como uma só esperança da vocação a 
que fostes chamados; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai e de 
todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos” (Ef 4,4-6).

-   Jesus é amado pelo Pai porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Dar e receber a vida:
Quem dá a vida recebe a vida. “Aquele que quiser salvar sua vida, a perderá; mas, o que perder 
sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará” (Mc 8,35). Segundo o Papa Francisco 
“quem dá a vida por amor, nunca está sozinho”. É como o grão caído por terra que precisa 
morrer para que nasça a nova planta. Por isso, ninguém vai tirar a vida de Jesus, ele próprio – 
livremente – a entregará.

Jesus é o pastor belo e verdadeiro – em contraposição aos pastores feios e falsos, que nos 
submetem, sobretudo quando não os conhecemos. Devemos segui-lo – parece uma 
contradição, mas “devemos”, sim – para nos tornamos seus filhos e filhas, irmãos e irmãs entre 
nós. Não há outro modo de sairmos das trevas em que pensamos estar livres, e chegarmos à luz 
da verdade, que nos torna verdadeiramente livres. Jesus é o belo pastor porque ama e dá a vida 
por amor. Na cruz temos o maior gesto de amor. Ele nos amou até o extremo de dar a própria 
vida. Foi o gesto da cruz que tanto fascinou Dostoievski e o levou a dizer que “a beleza salvará o 
mundo”. Mas qual beleza salvará o mundo? Só a beleza de quem ama e dá a vida para que os 
outros tenham vida. Diante de uma cultura de competitividade, rivalidade  violência, e
contrapõe-se uma cultura de fraternidade, solidariedade e amor. A vida boa e bela que Deus 
sonha para nós, finalmente, pode florescer.

O PASTOR BOM

José Antônio Pagola

 Eu sou o bom pastor.

 A figura do bom pastor era muito familiar na tradição de Israel. Moisés, Saul, Davi e outros 
líderes tinham sido pastores. Agradava ao povo imaginar Deus como um “pastor” que cuida de 
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Santos do dia: Sotero (+ 175). Caio (+ 296). Oportuna (+ 770). Wolfhelm (1020-1091). 
Francisco de Fabriano (1251-1322). 

Testemunhas do Reino: Hernando Arias de Ugarte (Colômbia, 1638). Félix Tecu Jerônimo 
(Guatemala, 1982). Paulo e José Canuto (Brasil, 1990).

Memória histórica: Desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil (1500). Desembarque 
de Hernán Cortés de Monroy em Vera Cruz, com 600 soldados, 16 cavalos e peças de artilharia 
(1517).

Datas comemorativas: Dia Internacional da Mãe terra (ONU). Dia da Comunidade Luso-
Brasileira. Dia da Força Aérea Brasileira. Dia da Aviação de Caça. 

“O obreiro de paz sabe que muitas vezes é necessário superar mesquinhezes e ambições, 
grandes ou sutis, que nascem da pretensão de crescer e «tornar-se famoso», de ganhar 
prestígio à custa dos outros. O obreiro de paz sabe que não basta dizer «não faço mal a 

ninguém», pois, como dizia Santo Alberto Hurtado: «Está muito bem não fazer o mal, mas 
está muito mal não fazer o bem» (Francisco, Chile, abril de 1944).

 

seu povo, o alimenta e o defende.

 Com o tempo, o termo “pastor” começou a ser utilizado para designar também os chefes 
do povo. Só que estes nem sempre se pareciam com Deus, ao contrário. Não sabiam cuidar do 
povo e velar pelas pessoas como Ele o fazia.

 Todos se lembravam das duras críticas do profeta Ezequiel aos dirigentes de seu tempo: 
“Ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos!... Não fortalecestes a ovelha fraca, 
não curastes a ovelha doente nem enfaixastes a ovelha quebrada. Não trouxestes de volta a 
ovelha desgarrada, não procurastes a ovelha perdida, mas as dominastes com dureza e 
brutalidade” (Ez 34,2-4). O profeta anunciava um futuro diferente: Diz o Senhor: “Eis que eu 
mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas” (Ez 34,11).

 Quando nas primeiras comunidades cristãs começaram os conflitos e dissensões, os 
seguidores de Jesus sentiram a necessidade de recordar que só Ele pe Bom Pastor. Felizmente 
ouve um escritor que recolheu uma bela alegoria para apresenta-lo como pastor modelo, capaz 
de desmascarar todos aqueles que não são como Ele.

 Jesus havia atuado só por amor. Todos se lembravam ainda de sua entrega às “ovelhas 
perdidas de Israel”: as mais fracas, as mais enfermas e feridas, as mais desgarradas. O bom 
pastor sempre trata as ovelhas com cuidado e amor. O pastor que se preocupa com seus 
próprios interesses é um “assalariado”. Na verdade, “não se importa com as ovelhas” nem com 
o sofrimento delas.

 Jesus não quis atuar como um chefe dedicado a dirigir, governar ou controlar. Seu modo de 
atuar era este: “dar vida”, curar, perdoar. O que Ele fez foi só “entregar-se”, consumir-se, 
terminar crucificado dando a vida pelas ovelhas. Aquele que não é verdadeiro pastor pensa em 
si mesmo, “abandona as ovelhas”, evita os problemas e “foge”. A Alegoria do “bom pastor” 
lança uma luz decisiva: quem tem alguma responsabilidade pastoral deve parecer-se com 
Jesus.
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23 SEGUNDA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

No Antigo Testamento, os chefes do povo 
eram, às vezes, chamados de “pastores”. Os 
profetas, falando em nome de Deus, critica-
vam severamente os maus pastores. Jesus 
apresenta-se como o bom pastor, que não só 
cuida das ovelhas, mas dá sua vida por elas. 
Age como Deus, criador, pai e pastor de todos 
os seus filhos e filhas. 

Antífona da entrada - Rm 6,9

O Cristo, ressuscitado dos mortos, já não 
morre; a morte não tem mais poder sobre ele, 
aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, que pela humilhação do vosso 
Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de 
santa alegria os vossos filhos e filhas que 
libertastes da escravidão do pecado e 
concedei-lhes a felicidade eterna.

Leitura - At 11,1-18

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1Naqueles dias:  Os apóstolos e os irmãos, 
que viviam na Judeia, souberam que também 
os pagãos haviam acolhido a Palavra de Deus. 
2 Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de 
origem judaica começaram a discutir com 

3ele, dizendo:  "Tu entraste na casa de pagãos e 
4comeste com eles!"  Então, Pedro começou a 

contar-lhes, ponto por ponto, o que havia 
5acontecido:  "Eu estava na cidade de Jope e, 

ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a 
seguinte visão: Vi uma coisa parecida com 
uma grande toalha que, sustentada pelas 
quatro pontas, descia do céu e chegava até 

6junto de mim.  Olhei atentamente e vi dentro 
dela quadrúpedes da terra, animais selva-

7gens, répteis e aves do céu.  Depois ouvi uma 
voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e 

8come'.  Eu respondi: 'De modo nenhum, 
Senhor! Porque jamais entrou coisa profana e 

9 impura na minha boca'. A voz me disse pela 
segunda vez: 'Não chames impuro o que Deus 

10purificou'.  Isso repetiu-se por três vezes. 
Depois a coisa foi novamente levantada para o 

11céu.  Nesse momento, três homens se apre-
sentaram na casa em que nos encontrávamos. 
Tinham sido enviados de Cesareia, à minha 

12procura.  O Espírito me disse que eu fosse 
com eles sem hesitar. Os seis irmãos que 
estão aqui me acompanharam e nós entramos 

13na casa daquele homem.  Então ele nos 
contou que tinha visto um anjo apresentar-se 
em sua casa e dizer: 'Manda alguém a Jope 
para chamar Simão, conhecido como Pedro.   
14 Ele te falará de acontecimentos que trazem a 
salvação para ti e para toda a tua família'.              
15 Logo que comecei a falar, o Espírito Santo 
desceu sobre eles, da mesma forma que des-

16ceu sobre nós no princípio.  Então eu me 
lembrei do que o Senhor havia dito: 'João 
batizou com água, mas vós sereis batizados 

17no Espírito Santo'.  Deus concedeu a eles o 
mesmo dom que deu a nós que acreditamos 
no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para 

18me opor à ação de Deus?"  Ao ouvirem isso, 
os fiéis de origem judaica se acalmaram e 
glorificavam a Deus, dizendo: "Também aos 
pagãos Deus concedeu a conversão que leva 
para a vida!" - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 41(42),2. 3; 
42(43),3.4(R/. cf. Sl 41 [42],3a)

R. Minha alma suspira por vós, ó 
meu Deus.

1.  Assim como a corça suspira pelas 
águas correntes, suspira igualmente minh'alma 
por vós, ó meu Deus! R.
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Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: O batismo dado a um 
gentio, o centurião Cornélio, pelo apóstolo 
Pedro, ajudou a Igreja a descobrir a sua 
vocação universal. Com todo o coração, reze-
mos: R. Senhor, dai novo alento à nossa 
fé. 

1.  Pela Igreja dos cinco continentes, para 
que, nas pegadas de Pedro e de Paulo, seja 
casa aberta a todos os povos e culturas, 
rezemos ao Senhor.

2.  Pelo Papa, pelos bispos e pelos pres-
bíteros, para que, a exemplo dos grandes 
missionários e missionárias, sejam capazes 
de dialogar e de servir, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos enviados em missão por toda a 
parte, religiosos, consagrados e cristãos 
leigos, para que prestem atenção aos sinais 
dos tempos, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos que procuram um caminho para 
a vida, para que o encontrem em Jesus, que 
disse um dia: «Eu sou a porta», «Eu sou o Bom 
Pastor», rezemos ao Senhor.

5.  Pelos que entre nós foram batizados 
em criança e pelos que receberam o Batismo 
em idade adulta, para que todos vivam 
animados pelo mesmo Espírito, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, que não considerais profano ou 
impuro, nada daquilo que criastes ou puri-
ficastes, ensinai-nos a dar graças por todas as 
coisas. Por Cristo, nosso Senhor.

Ouvi, ó Pai, as preces da vossa Igreja, 
chamada de todos os povos e enviada a todos 
os povos, para que saiba sempre conjugar 
diálogo e anúncio, serviço e missão. Por Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão 

2.  A minh'alma tem sede de Deus, e 
deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de 
ver a face de Deus? R.

3.  Enviai vossa luz, vossa verdade: elas 
serão o meu guia; que me levem ao vosso 
Monte santo, até a vossa morada! R.

4.  Então irei aos altares do Senhor, Deus 
da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao 
som da harpa, meu Senhor e meu Deus! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,14

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Eu sou o bom pastor, conheço minhas 

ovelhas e elas me conhecem, assim fala o 
Senhor. R.

Evangelho - Jo 10,1-10

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

1Naquele tempo, disse Jesus: "Em ver-
dade, em verdade vos digo, quem não entra no 
redil das ovelhas pela porta, mas sobe por 

2outro lugar, é ladrão e assaltante.  Quem entra 
3pela porta é o pastor das ovelhas.  A esse o 

porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz; 
ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz 

4para fora.  E, depois de fazer sair todas as que 
são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o 

 5seguem, porque conhecem a sua voz.  Mas 
não seguem um estranho, antes fogem dele, 
porque não conhecem a voz dos estranhos."          
6 Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles 

7não entenderam o que ele queria dizer.  Então 
Jesus continuou: "Em verdade, em verdade 

8vos digo, eu sou a porta das ovelhas.  Todos 
aqueles que vieram antes de mim são ladrões 
e assaltantes, mas as ovelhas não os escu-

9taram.  Eu sou a porta. Quem entrar por mim, 
será salvo; entrará e sairá e encontrará 

10pastagem.  O ladrão só vem para roubar, 
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida 
e a tenham em abundância.- Palavra da 
Salvação.
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SANTO ANSELMO, BISPO, DOUTOR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

[Missa: comum dos bispos - MR, 754; ou doutores - MR, 764]

SÃO JORGE, MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

[Missa: comum dos mártires - pág. 749 MR]

de vossa sabedoria, fazei que a fé venha em 
auxílio de nossa inteligência, tornando suaves 
ao nosso coração as verdades que devemos 
crer.

vos pedimos que São Jorge seja tão pronto em 
socorrer-nos como foi em imitar a paixão do 
Senhor.

Oração do dia

Ó Deus, que concedestes ao bispo santo 
Anselmo investigar e ensinar as profundezas 

Oração do dia

Ó Deus, celebrando o vosso poder, nós 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e 
concedei aos que renovastes pelos vossos 
sacramentos a graça de chegar um dia à glória 
da ressurreição da carne.

grande júbilo, concedei-lhe também a eterna 
alegria.

Antífona da comunhão - Jo 20,19

Jesus se pôs entre os discípulos e lhes 
disse: A paz esteja convosco, aleluia!

A SEMENTE NA TERRA - Jo 10,1-10

o Antigo Testamento, eram chamados “pastores” os dirigentes do povo: Moisés, 

NJosué, Davi. Duramente criticados pelos profetas, os maus ‘pastores’ são chamados 
de lobos. As promessas dos profetas mantêm viva a esperança de verdadeiros 

pastores. Aliás, espera-se que Deus mesmo reúna Israel e o leve às fontes da vida (cf. Jr 23,1-6; 
Zc 11,4-17; Ez 34,1ss.; Sl 23). 

- No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o Filho que conhece o amor do Pai e 
tem o seu mesmo propósito: dar vida e liberdade aos irmãos e irmãs. Por isso, ele se apresenta 

2como o pastor “belo”   e verdadeiro. Contrapõe-se aos pastores feios e falsos, dos quais somos 
geralmente vítimas. Seguindo Jesus, o “belo pastor”, podemos tornar-nos o que somos: filhos 
do Pai e irmãos entre nós. Jesus, na verdade, propõe uma outra cultura: no lugar de uma cultura 
de competitividade, rivalidade e violência, uma cultura de fraternidade, solidariedade e amor. A 
primeira é uma realidade; a segunda, o sonho que devemos construir.

- Jesus é o pastor “belo” que quer nos libertar da feiura da “violência” que domina as 
nossas relações (interpessoais, sociais, econômicas, políticas), onde o mais forte de turno – 
apelando à violência sutil ou bruta – vence e substitui o mais forte do turno anterior. 

2 Em grego, aparece o adjetivo 'belo' (kalós) e não 'bom' (agathós).
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- O pastor Jesus – modelo, porque imagem do Pai – é o único que pode nos levar a um 
novo tipo de vida. Ele, como os carneiros de Enoc (164 a.C.) – curados pelo pastor – enxerga e, 
portanto, está em condições de conduzir o rebanho. É preciso “ver” para não se machucar... ou 
para se machucar menos! 

- A palavra de Jesus é, neste sentido, uma polêmica com os chefes do povo, que o ex-
cego não quer mais seguir (cf. Jo 9). Jesus faz ver a diferença entre o seu modo de agir e o deles. 
Jesus liberta, devolve a vista, dá nova visão, dá luz e vida, enquanto eles só oprimem, depredam 
e escravizam.

- Os primeiros versículos de Jo 10 contrapõem o pastor e o ladrão. Enquanto o pastor 
entra pela porta, reconhecido pelo guarda e pelas ovelhas, chama-as pelo nome, tira-as do 
recinto e caminha diante delas, o ladrão evita a porta, sobe por outro lado, as ovelhas não 
reconhecem a sua voz, não o seguem, aliás, fogem dele. Apesar de toda a clareza da 
apresentação das duas figuras, o evangelista anota que os ouvintes não entendem. São cegos 
que pensam enxergar (cf. Jo 9,41). O cego de nascença, porém, que foi iluminado, entende e 
enxerga com nitidez!

- À noite, as ovelhas são guardadas no curral. De dia, só ficam no curral para serem 
ordenhadas e tosadas, vendidas ou mortas. Abandonadas aí, porém, ficam fracas e morrem de 
fome e de sede. É o que os maus pastores fazem com o povo: escravizam-no, tiram os seus 
bens, matam sua liberdade. Jesus, o “belo” pastor, veio salvar os irmãos dessa escravidão, 
liderando um novo Êxodo.

- De todas as escravidões, a pior é a ideológica, que anda de mãos dadas com a 
religiosa. Toda religião e ideologia que não respeitam o ser humano, inclusive em sua liberdade 
de errar, são também contra Deus. Por isso, a pergunta que se deve fazer a toda religião e 
ideologia é muito simples: respeita ou anula o ser humano? É de Santo Irineu de Lião a 
conhecida sentença: “A glória de Deus é a vida do homem”!

Santos do dia: Jorge de Nicomédia (+ 305). Pusina (VI século). Geraldo de Toul (935-
994). Adalberto de Praga (956-997). João Ögmundsson (1052-1121). 

Testemunhas do Reino: Toyohiko Kagawa (1888-1960), cristão pacifista japonês, 
promotor do cooperativismo.

Memória histórica: Rebelião dos indígenas do Alasca contra os testes atômicos que 
contaminaram a Ilha de Anchitks (1971).

Datas comemorativas: Dia do Lobinho. Dia Universal do Escoteiro. Morte de Garcilaso de 
la Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare (1616). Por isso, Dia do Livro e dos Direitos 
do Autor. Nascimento de Alfredo da Rocha Viana, o Pixinguinha (1897). Dia onomástico do papa 
Francisco (“Jorge” Mário Bergoglio).

24 TERÇA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Vamos ver, no Evangelho de hoje, como 
esquenta a discussão, sobre o verdadeiro 
pastor, entre Jesus e os que não querem crer 

Nele: têm medo de perder sua posição e seu 
poder. Jesus não responde à provocação 
deles – que querem que ele diga abertamente 
que é o Messias – mas insiste que é o bom 
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pela primeira vez, chamados com o nome de 
“cristãos”. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 86(87),1-3.4-
5.6-7(R/. Sl 116[117],1a)

R.  Cantai louvores ao Senhor, todas 
as gentes.

1.  O Senhor ama a cidade que fundou no 
Monte santo; ama as portas de Sião mais que 
as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da 
Cidade do Senhor. R.

2.  “Lembro o Egito e Babilônia entre os 
meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro ou 
no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. 
De Sião, porém, se diz: "Nasceu nela todo 
homem; Deus é sua segurança". R.

3.  Deus anota no seu livro, onde inscreve 
os povos todos: "Foi ali que estes nasceram". 
E por isso todos juntos a cantar se alegrarão; 
e, dançando, exclamarão: "Estão em ti as 
nossas fontes!" R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Minhas ovelhas escutam minha voz, 

eu as conheço e elas me seguem. R.

Evangelho - Jo 10,22-30

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

22 Celebrava-se, em Jerusalém, a festa  da 
23Dedicação do Templo. Era inverno.  Jesus 

passeava pelo Templo, no pórtico de 
24Salomão.  Os judeus rodeavam-no e dis-

seram: "Até quando nos deixarás em dúvida? 
Se tu és o Messias, dize-nos abertamente".            
25 Jesus respondeu: "Já vo-lo disse, mas vós 
não acreditais. As obras que eu faço em nome 

26do meu Pai dão testemunho de mim;  vós, 
porém, não acreditais, porque não sois das 

27minhas ovelhas.  As minhas ovelhas es-
cutam a minha voz, eu as conheço e elas me 

pastor que dá sua vida para que suas ovelhas 
tenham vida.

Antífona da entrada - Ap 19,7.6

Alegremo-nos, exultemos, e demos glória 
a Deus, porque o Senhor todo-poderoso 
tomou posse do seu reino, aleluia!

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, 
celebrando o mistério da ressurreição do 
Senhor, possamos acolher com alegria a 
nossa redenção.

Leitura - At 11,19-26

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

19Naqueles dias:  Aqueles que se haviam 
espalhado por causa da perseguição que se 
seguiu à morte de Estevão, chegaram à 
Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de 
Antioquia, embora não pregassem a Palavra a 

20ninguém que não fosse judeu.  Contudo, 
alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade 
de Cirene, chegaram a Antioquia e começa-
ram a pregar também aos gregos, anun-

 21ciando-lhes a Boa-nova do Senhor Jesus.  E 
a mão do Senhor estava com eles. Muitas 
pessoas acreditaram no Evangelho e se 

22 converteram ao Senhor. A notícia chegou 
aos ouvidos da Igreja que estava em 
Jerusalém. Então enviaram Barnabé até 

23Antioquia.  Quando Barnabé chegou e viu a 
graça que Deus havia concedido, ficou muito 
alegre e exortou a todos para que perma-
necessem fiéis ao Senhor, com firmeza de 

24coração.  É que ele era um homem bom, 
cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande 

25multidão aderiu ao Senhor.  Então Barnabé 
26partiu para Tarso, à procura de Saulo.  Tendo 

encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Pas-
saram um ano inteiro trabalhando juntos 
naquela Igreja, e instruíram uma numerosa 
multidão. Em Antioquia os discípulos foram, 
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mente cristãs os ajudem a descobrir Cristo e a 
segui-Lo, rezemos ao Senhor.

5.  Por todos nós aqui congregados, para 
que a voz de Cristo nos atraia e seduza  e 
ninguém possa nos arrebatar das suas mãos, 
rezemos ao Senhor.

Deus, nosso pai, fazei que todos os 
discípulos e discípulas de seu Filho se alegrem 
por serem chamados cristãos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, que sempre nos ale-
gremos por estes mistérios pascais, para que 
nos renovem constantemente e sejam fonte 
de eterna alegria.

Antífona da comunhão - Lc 24,46.26

Era preciso que o Cristo padecesse e 
ressurgisse dos mortos, para entrar na sua 
glória, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o 
intercâmbio de dons entre o céu e a terra, 
trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para 
a vida presente e nos conquiste a alegria 
eterna.

28seguem.  Eu dou-lhes a vida eterna e elas 
jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las 

29de minha mão.  Meu Pai, que me deu estas 
ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode 

30arrebatá-las da mão do Pai.  Eu e o Pai somos 
um". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Foi em Antioquia da Síria 
que, pela primeira vez, se deu aos discípulos 
de Jesus o nome de «cristãos». Rezemos por 
todos os que, ainda hoje, honram este nome. 
R. Senhor, atendei a nossa prece.

1.  Pelos discípulos e discípulas do 
Senhor Jesus, onde quer que vivam, para que, 
imbuídos do espírito missionário e evangélico, 
superem preconceitos e racismos, rezemos 
ao Senhor.

2.  Pelos homens públicos que se decla-
ram cristãos, para que tomem consciência do 
significado deste nome e da coerência e 
honestidade que ele implica, rezemos ao 
Senhor.

3.  Por todos aqueles que, sem culpa e            
de boa fé, não creem em Cristo, nem no 
Evangelho, para que encontrem cristãos 
autênticos como Barnabé e Paulo, rezemos ao 
Senhor.

4.  Pelos cristãos que o são de nome e não 
de fato, para que as comunidades verdadeira-

A SEMENTE NA TERRA - Jo 10,22-30

 Evangelho de hoje está ligado ao discurso precedente sobre o pastor (cf. Jo 10,1-21).

O
-  No Evangelho de João, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele diz: “Eu sou o bom 

pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas” (Jo 10, 11). E a carta aos Hebreus o chama de 
“pastor supremo das ovelhas” (Hb 13,20). Que a Primeira Carta de Pedro repete: “o supremo 
pastor” (1Pd 5,4).

-  O contexto explícito de Jo 10,22-30 – aliás, de Jo 7,1 a 10,21 – é a festa da Dedicação, 
que recorda a consagração (na verdade, renovação) do Templo por Judas Macabeu depois da 
profanação de Antíoco Epífanes (175-164 AC).

-  Jesus caminha pelo Templo. Na Casa do Pai (Jo 2,16), ele se sente em casa. Os 
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“judeus”, porém, como tantas outras vezes, tentam prendê-lo (7,30.32.44; 8,20), apedrejá-lo 
ou matá-lo (7,1.19.25; 8,37.40.59). Numa festa da Dedicação, foi tomada a decisão de matá-lo 
(Jo 2,13-22). (É sempre bom lembrar que “os judeus”, no Evangelho de João, não são o povo 
de Israel, mas os seus chefes, que não aceitam o testemunho de Jesus e a ele se opõem 
encarniçadamente).

-  Os “judeus” o cercam. A referência é ao Sl 22,17, em que os inimigos cercam o 
Messias. É o último enfrentamento entre Jesus e os seus inimigos antes da Paixão.

-  Acusam-no de tirar-lhes a vida, bem ele que dá a vida por suas ovelhas. Mas é preciso – 
no profundo Evangelho de João – ler mais fundo. “Tirar a vida” é tirar o fôlego, impedir a vida, 
deixar em dúvida mortal. Afinal, se Jesus é o Messias, as falsas expectativas dos chefes devem 
ser suspensas e morrer. Eles próprios deverão perder o poder que detêm.

-  Querem, mais uma vez, que ele se declare Messias para poderem acusá-lo  os perante
romanos, que não toleram pretensões messiânicas. Com isso, permanecem no poder, ainda 
que submetidos aos romanos.

-  Colocam diante de Jesus – que se tinha revelado claramente Messias só para a 
Samaritana (4,25ss.) e como tal tinha sido visto pelo cego de nascença (9,1-41) – armadilha 
semelhante à do imposto a César (Mc 12,13-17 par.).

-  Por isso, a resposta de Jesus é a mesma dada em Lc 22,67 diante do Sinédrio. Mas os 
chefes – apesar do que testemunham de suas obras, feitas em nome do Pai – não veem e não 
creem. São cegos que não podem ver e crer (9,40ss.). Se tivessem visto e crido, não teriam 
crucificado o Senhor da glória (1Cor 2,8).

-  Os “judeus” não acreditam porque não são suas ovelhas, quer dizer, não seguem a ele, 
o bom pastor, mas outro pastor, a morte. Crer, em última análise, não é uma questão teórica, 
cerebral, mas prática. É um ato de liberdade. É a escolha de Jesus como o fundamento da nossa 
vida. O ser humano sempre vive de fé. Quando esta fé não é dada a Jesus, que dá a vida, se 
entrega nas mãos dos ídolos, que tiram a vida (Sl 115).

-  As ovelhas de Jesus escutam a sua voz, ele as conhece e o seguem. Liga-se assim o 
Evangelho de hoje com o discurso anterior dedicado ao pastor (Jo 10,1-21). Os chefes, 
também eles, como os discípulos, podem abrir mão de seu pretenso poder e escutar a sua voz. 
Jesus está falando justamente a eles.

-  Jesus insiste (v. 28) em que quem crer no Filho enviado pelo Pai tem a vida eterna (cf. 
Jo 3,36). A vida eterna não é nenhuma condição supra terrena ou pós-histórica, mas a sua 
própria vida de Filho, que ele veio colocar à disposição de todos, para que ninguém pereça (Jo 
6,39).

-  Essa vida não poderá ser arrebatada por ninguém. A “mão” indica a força, o poder, a 
capacidade de agir. A mão de Jesus – que é a mesma do Pai – defende as ovelhas, as liberta e 
dá-lhes a vida que ninguém e nada fora dele pode dar. Se, na morte de cruz, foi ferido o pastor e 
as ovelhas foram dispersadas (cf. Mc 14,27), na ressurreição, elas foram de novo reunidas. As 
ovelhas perceberam que esta mão pregada na cruz não é impotente, mas, justamente aí, é 
onipotente!

-  O Pai, de fato, em relação a tudo o que deu ao Filho, é maior que todos (v. 29). O poder 
do Pai e do Filho em favor das ovelhas é superior e maior do que o de qualquer ladrão no poder 
ou aspirando a ele.

-  Pai e Filho, na verdade, são um (v. 30). Temos aqui o cume da revelação de Jesus. 
Corresponde àquela afirmação em que Jesus diz que o Filho do Homem “se sentará à direita do 
poder de Deus” (Lc 22,69). Pai e Filho são plena comunhão de amor, um único ser e agir, 

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
5 

de
 A

br
il 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 -

 S
ão

 M
ar

co
s 

Ev
an

ge
lis

ta
 -

 F
es

ta

93

entender e querer. É o mistério de um Deus que é uno, mas não solitário, pois é perfeita unidade 
de amor entre Pai e Filho. Jesus, de fato, é o Cristo, mas de outra maneira, inesperada e 
insuperável: é o Outro, Deus mesmo, o Filho que, distinto do Pai, é uma coisa só com o Pai. 

Santos do dia: Melito (+ 624). Valfredo de York (634-710). Egberto da Irlanda (639-729). 
Mariano de Regensburg (+ 1083/1086). Fidélis de Sigmaringen (1577-1622). Maria Eufrásia 
Pelletier (1796-1868).

Testemunhas do Reino: Laurita López, catequista (El Salvador, 1985). 

Memória histórica: Daniel Defoe (autor do famoso livro Robinson Crusoe) inicia a 
publicação The Review, periódico que cobria assuntos europeus (1704), sendo, por isso, 
considerado o primeiro jornalista do mundo. Genocídio contra o povo armênio, negado pelas 
autoridades turcas: morte e deportação de quase um milhão e meio de armênios (1915-1917). 
Intervenção dos Estados Unidos na República Dominicana, com quase 40.000 homens (1965).  

Datas comemorativas: Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Dia do Agente de Viagem.

25 QUARTA-FEIRA - SÃO MARCOS EVANGELISTA - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo próprio)

Marcos é nome de origem romana. Em At 
12,12.25 e 15,37, aparece como nome de um 
certo João, proveniente de Jerusalém, que, às 
vezes, é chamado de João (cf. At 13,5.13), às 
vezes, de Marcos (cf. At 15,39). Marcos era 
filho de uma Maria cuja casa servia de ponto 
de encontro para a comunidade cristã de 
Jerusalém (cf. At 12,12-27). Quando foram 
para Antioquia, Paulo e Barnabé levaram 
Marcos consigo (cf. At 12,25). Do centro 
missionário de Antioquia, partem para Chipre, 
na primeira viagem missionária. Marcos 
acompanha-os para ajudá-los. Na Ásia  
Menor, mais precisamente, em Perge (na 
Panfília), “João se separou deles e voltou para 
Jerusalém” (At 13,13). Por causa dessa sua 
desistência, Paulo recusou-se a levá-lo na 
segunda viagem missionária. Acompanhado 
de Silas, Paulo se separou também de 
Barnabé, que se dirigiu, então, com Marcos, 
para Chipre (cf. At 15,36-39). Se João Marcos 
pode ser identificado com Marcos, primo de 
Barnabé (cf. Cl 4,10), então deveria corres-
ponder ao Marcos de Fm 24 e 2Tm 4,11. A 
tradição da Igreja, porém, baseada em 1Pd 

5,13 (leitura de hoje), atribui o segundo 
Evangelho a Marcos, intérprete de Pedro em 
Roma. Esse Marcos teria servido de intérprete 
a Pedro em Roma e, a pedido dos cristãos 
romanos, escreveu o que recordava da pre-
gação de Pedro. Tradições tardias pensam que 
“esses” Marcos sejam “um só” e que ele seja 
o autor do Evangelho que leva seu nome. 
Outras tradições ainda mais recentes afirmam 
que o Evangelho, originariamente apresenta-
do como escrito depois da morte de Pedro, 
teria sido composto durante a vida deste e a 
seu conselho. Outra tradição ainda afirma que 
Marcos teria sido o primeiro a pregar o 
Evangelho no Egito, onde teria fundado a 
Igreja de Alexandria (cf. Eusébio de Cesareia, 
História Eclesiástica 2,16,1). Legendas do 
século VI o identificam com um dos 72 
discípulos de Jesus (cf. Lc 10,1), aquele que 
carregava a vasilha de água (cf. Mc 14,13), 
aquele que, para escapar da prisão no Horto 
das Oliveiras no momento da captura de 
Jesus, fugiu nu deixando para trás o lençol no 
qual se enrolava (cf. Mc 14,51-52) ou aquele 
em cuja casa se deram os eventos de 
Pentecostes (cf. At 2,1-4). Legendas ainda 
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vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia 
como um leão a rugir, procurando a quem 

 9devorar.  Resisti-lhe, firmes na fé, certos de 
que iguais sofrimentos atingem também os 

10vossos irmãos pelo mundo afora.  Depois de 
terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a 
graça, que vos chamou para a sua glória 
eterna, em Cristo, vos restabelecerá e vos 

11tornará firmes, fortes e seguros.  A ele 
perten-ce o poder, pelos séculos dos séculos. 

12Amém.  Por meio de Silvano, que considero 
um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta 
breve carta, para vos exortar e para atestar que 
esta é a verdadeira graça de Deus, na qual 

13estais firmes. A Igreja que está em Babilônia, 
eleita como vós, vos saúda, como também, 

14Marcos, o meu filho.  Saudai-vos uns aos 
outros com o abraço do amor fraterno. A paz 
esteja com todos vós que estais em Cristo.             
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 88(89),2-3.6-
7.16-17(R/. cf. 2a)

R. Ó Senhor, eu cantarei, eterna-
mente, o vosso amor.

1.  Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor, de geração em geração eu 
cantarei vossa verdade! Porque dissestes: "O 
amor é garantido para sempre!" E a vossa 
lealdade é tão firme como os céus. R.

2.  Anuncia o firmamento vossas grandes 
maravilhas, e o vosso amor fiel, a assembleia 
dos eleitos, pois, quem pode, lá nas nuvens 
ao Senhor se comparar e quem pode, entre 
seus anjos, ser a ele semelhante? R.

3.  Quão feliz é aquele povo que conhece 
a alegria; seguirá pelo caminho, sempre à luz 
de vossa face! Exultará de alegria em vosso 
nome dia a dia, e com grande entusiasmo 
exaltará vossa justiça. R.

Aclamação ao Evangelho - 1Cor, 23-24

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  É Cristo que anunciamos, Jesus Cristo, 

o Crucificado, poder e sabedoria de Deus. R.

mais recentes descrevem o seu martírio e 
sepultura em Veneza, onde é patrono. Moder-
namente, conjectura-se que o personagem de 
Mc 14,51-52, cujo nome não é citado, seja, 
justamente por isso e pelo caráter absolu-
tamente insólito da informação, o autor do 
Evangelho. 

Comentário inicial - Celebramos, hoje, a 
festa de São Marcos Evangelista. Graças a ele, 
temos uma breve, mas completa, viva e 
concreta narração do ministério público de 
Jesus, de sua morte e ressurreição. Seu pe-
queno livro começa com as palavras “Princípio 
do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus”. 
Devido a isso, é considerado o criador deste 
gênero literário bíblico chamado “Evangelho”. 
Que a celebração do Evangelista Marcos nos 
estimule a ser uma Igreja “em saída”, que vai 
ao encontro de todos, anuncia o Evangelho, 
prega o Reino, convida à fé e à conversão. 

Antífona da entrada -  Mc 16,15

Ide por todo o mundo e anunciai o 
Evangelho a todas as criaturas.

Oração do dia 

Ó Deus, que concedestes a São Marcos, 
vosso evangelista, a glória de proclamar a 
Boa-Nova, dai-nos assimilar de tal modo seus 
ensinamentos, que sigamos fielmente os 
caminhos do Cristo. 

Leitura - 1Pd 5,5b-14

Leitura da Primeira Carta de São 
Pedro 

 5bCaríssimos:  Revesti-vos todos de humil-
dade no relacionamento mútuo, porque Deus 
resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos 

6humildes.  Rebaixai-vos, pois, humilde-
mente, sob a poderosa mão de Deus, para 

7que, na hora oportuna, ele vos exalte.  Lançai 
sobre ele toda a vossa preocupação, pois        

8é ele quem cuida de vós.  Sede sóbrios e 
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3.  Pelos governantes da nossa pátria, 
para que trabalhem com competência, dedi-
cação e honestidade pela paz e bem-estar de 
todos os cidadãos, oremos, irmãos.

4.  Pelos cristãos perseguidos em todo o 
mundo, para que, firmes na fé, resistam aos 
poderes do mal e se entreguem confiante-
mente nas mãos de Deus, oremos, irmãos. 

5.  Pelos membros desta comunidade, 
para que saibamos contar e cantar, todos os 
dias, a justiça, a misericórdia e a fidelidade do 
Senhor, oremos, irmãos. 

6.  Pelos nossos irmãos e irmãs que 
partiram deste mundo, para que o Deus de 
toda a graça lhes dê a eterna alegria em Cristo 
Salvador, oremos, irmãos. 

Senhor, nosso Deus, não permitais que 
nos envergonhemos do Evangelho, pelo qual 
São Marcos deu a vida. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacri-
fício de louvor ao celebrarmos a glória de São 
Marcos, pedindo que sempre floresça em 
vossa Igreja a pregação do Evangelho. 

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Eis que estou convosco todos os dias, até 
o fim dos tempos, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

Ó Deu todo-poderoso, o vosso dom que 
recebemos no altar nos santifique e nos faça 
crer mais firmemente no Evangelho anuncia-
do por São Marcos. 

Evangelho - Mc 16,15-20

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos 

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 
15onze discípulos,  e disse-lhes: "Ide pelo 

mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda 
16criatura!  Quem crer e for batizado será salvo. 

17Quem não crer será condenado.  Os sinais 
que acompanharão aqueles que crerem serão 
estes: expulsarão demônios em meu nome, 

18falarão novas línguas;  se pegarem em 
serpentes ou beberem algum veneno mortal  
não lhes fará mal algum; quando impuserem 
as mãos sobre os doentes, eles ficarão 

19curados".  Depois de falar com os discípulos, 
o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se 

20à direita de Deus.  Os discípulos então 
saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os 
ajudava e confirmava sua palavra por meio 
dos sinais que a acompanhavam. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãs e irmãos: Na festa de São Marcos 
Evangelista, elevemos os nossos corações ao 
Pai, fonte de toda a luz, que, graças à pregação 
do Evangelho, nos chamou à verdadeira fé, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela santa Igreja de Deus, para que 
viva em plenitude e anuncie com fidelidade  o 
Evangelho que recebeu de São Marcos, 
oremos, irmãos. 

2.  Pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo, 
presbíteros e diáconos, para que, cheios do 
Espírito Santo, transmitam pelo testemunho e 
pela palavra o Evangelho de Cristo, oremos, 
irmãos. 

A SEMENTE NA TERRA - Mc 16,15-20

s biblistas concordam que a parte final do Evangelho de Marcos (16,9-20) não foi 

Oescrita pelo evangelista, mas foi acrescentada por algum autor ou pela comunidade 
onde o Evangelho foi difundido. No entanto, todos também concordam que esta parte é 
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inspirada e também canônica (para mais informações sobre isso veja a nota de rodapé na Bíblia 
de Jerusalém). O texto de Mc 16,15-20 é a segunda parte desta inserção e aborda os seguintes 
temas: a) envio dos Onze em missão (16,15-16); b) os sinais que os acompanharão (16,17-
18); c) da elevação de Jesus aos céus (16,19); d) o início da missão dos discípulos (16,20). 

-  Jesus se manifestou: Esta é a terceira manifestação de Jesus, depois de duas 
manifestações falidas: uma a Maria Madalena, na qual os discípulos não creram (16,11) e a 
dois discípulos em quem também não creram (16,13). Agora a manifestação é aos Onze e 
enfim o resultado é positivo.

-  Ide e anunciai: A partir do momento que os Onze creram na ressurreição de Jesus já 
receberam a missão de ir pelo mundo e anunciar o Evangelho. É a Boa Notícia do Reino que 
precisa ser anunciada por aqueles que viram e ouviram a Boa Notícia, que foram testemunhas 
dos eventos salvíficos trazidos por Jesus.

-  Universalismo do anúncio: São três indicações da universalidade do anúncio: a) “pelo 
mundo inteiro”; b) “a toda criatura”; c) “quem crer”. O anúncio não tem mais raça e nem 
fronteiras. E está em continuidade com Mc 15,39, onde um centurião romano (portanto, um 
estrangeiro) já havia confessado: “Verdadeiramente este homem era filho de Deus!”

-  Crer: O novo requisito para a salvação é o ato da fé. É importante ver a semelhança com 
o início da Carta aos Romanos (1,1-5). Crer, aceitar a mensagem do Evangelho e ser batizado é 
a nova condição. Receber o batismo não é um ato mágico ou um rito, mas é a marca, o sinal de 
quem reconhece Jesus Cristo como o único Salvador.

-  Não crer: A incredulidade é negar a oferta da salvação oferecida. É colocar-se diante do 
juízo de Deus e da condenação. “Todos os que não creram na verdade, mas consentiram na 
injustiça, serão condenados” (2Ts 2,12).

-  Sinais: Quem crer e for anunciar a Palavra estará diante de um mundo hostil, mas onde 
não faltará a graça de Deus. O campo da missão é também o lugar dos demônios, das 
serpentes, do veneno, das doenças. O Espírito Santo guiará os discípulos e virá em seu socorro 
e farão os sinais que o próprio Jesus também realizou.

-  O Senhor Jesus foi levado ao céu: O título dado a Jesus é “Senhor”, título com 
significado pascal. A maneira como Jesus é levado ao céu é muito semelhante ao que 
aconteceu com o Profeta Elias (2Rs 2,9). Jesus concluiu sua missão e é entronizado no templo 
celeste onde senta-se à direita de Deus Pai.

-  Os discípulos saíram: Concluída a atividade terrena de Jesus, inicia-se a missão da 
Igreja. É a comunidade dos discípulos que estão em saída missionária, anunciando “por toda 
parte” o Evangelho. E é o próprio Senhor que os ajudará e confirmará com sua Palavra e com os 
sinais que serão realizados.

 Jesus envia os discípulos a todo o mundo para anunciar o evangelho. Jesus envia os 
discípulos como ele próprio foi enviado. A fonte da missão é o Pai, em sua misericórdia por 
todos os seus filhos. O Filho é o primeiro enviado porque o ama e conhece. O Evangelho de hoje 
termina com a consoladora observação de que Jesus opera com os discípulos feitos 
missionários e confirma sua obra evangelizadora com sinais milagrosos. Hoje é a nossa vez de 
sairmos em missão, como bem nos exorta o Papa Francisco: “Saiamos, saiamos para oferecer a 
todos a vida de Jesus Cristo!... Prefiro uma Igreja acidentada e enlameada por ter saído pelas 
estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias 
seguranças” (EG 49).
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Santos do dia: Marcos (+ 67). Hermínio de Lobbes (+ 737). Heribaldo de Auxerre (800-
875). Hermann de Baden (1040-1074). Bernardo de Tiron (1046-1117). Franca (1173-1218). 
Pedro Betancourt, OFM, apóstolo dos pobres (Guatemala, 1667), canonizado em 2002.

Memória histórica: Início da Revolução dos Cravos, movimento que derrubou o regime 
salazarista em Portugal, de forma a estabelecer liberdades democráticas, com o intuito de 
promover transformações sociais no país (1974). Fundação da Associação Indígena da 
República Argentina (AIRA) (1975).

Datas comemorativas: Dia da Organização das Nações Unidas (ONU). Dia Nacional de 
Portugal e Itália. Dia do Contabilista. 

26 QUINTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia da semana do Tempo Pascal)

Jesus é um Messias pequeno, humilde, 
pobre. Coloca-se a serviço de seus irmãos e 
irmãs, para que estes, seguindo-O e imitando 
seu exemplo, se tornem servos também. O 
caminho de Jesus não é o caminho da glória, 
mas do amor que serve. Que a celebração da 
Eucaristia nos humildes sinais do pão e do 
vinho nos ensine e ajude a seguir Jesus.

Antífona da entrada - Sl 67,8-9.20

Ó Deus, quando saístes à frente do vosso 
povo, abrindo-lhe o caminho e habitando 
entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os 
céus, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, que restaurais a natureza humana 
dando-lhe uma dignidade ainda maior, 
considerai o mistério do vosso amor, conser-
vando para sempre os dons da vossa graça 
naqueles que renovastes pelo sacramento de 
uma nova vida.

Leitura - At 13,13-25

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

13 Paulo e seus companheiros embarca-
ram em Pafos e chegaram a Perge da Panfília. 

14João  deixou-os e voltou para Jerusalém. 
Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a 
Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga 
15 em dia de Sábado, sentaram-se. Depois da 
leitura da Lei e dos Profetas, os chefes da 
sinagoga mandaram dizer-lhes: "Irmãos, se 
vós tendes alguma palavra para encorajar o 

16povo,  podeis falar". Paulo levantou-se, fez 
um sinal com a mão e disse: "Israelitas e vós 

17que temeis  a Deus, escutai! O Deus deste 
povo de Israel escolheu os nossos antepas-
sados e fez deles um grande povo quando 
moravam como estrangeiros no Egito; e de lá 

18os tirou com braço  poderoso. E, durante 
19mais ou menos quarenta  anos, cercou-os de 

cuidados no deserto. Destruiu sete nações na 
20terra de Canaã e  passou para eles a posse  

do seu território, por quatrocentos e cin-
quenta anos aproximadamente. Depois dis-

21so, concedeu-lhes  juízes, até ao profeta 
Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e 
Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da 

22tribo de Benjamim, que  reinou durante 
quarenta anos. Em seguida, Deus fez surgir 
Davi como rei e assim testemunhou a seu 
respeito: 'Encontrei Davi, filho de Jessé, 
homem segundo o meu coração, que vai fazer 

23em tudo a minha  vontade'. Conforme pro-
metera, da descendência de Davi Deus fez 

24surgir para  Israel um Salvador, que é Jesus. 
Antes que ele chegasse, João pregou um 

25batismo de  conversão para todo o povo de 
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16 Jesus lhes disse: "Em verdade, em verdade 
vos digo: o servo não está acima do seu 
senhor e o mensageiro não é maior que aquele 

17que o  enviou. Se sabeis isto, e o puserdes 
18em  prática, sereis felizes. Eu não falo de vós 

todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é 
preciso que se realize o que está na Escritura: 

     'Aquele que come o meu pão levantou contra 
19 mim o calcanhar'. Desde agora vos digo isto, 

            antes de acontecer, a fim de que, quando 
20       acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, 
26 em verdade vos digo, quem recebe aquele 
que eu enviar, me recebe a mim; e quem               
me recebe, recebe aquele que me enviou".                   
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs em Cristo: Num breve 
resumo da história da salvação, Paulo mostra 
que Jesus é o Messias de Israel. Rezemos, 
com esperança, pelo mundo inteiro: R. Ouvi-
nos, Senhor Jesus.

1.  Com os Patriarcas, os Profetas e Davi, 
com João Batista, Paulo de Tarso e Barnabé, 
com Maria e todos os pobres de Israel, 
oremos, irmãos, ao Messias.

2.  Com os fiéis que na terra inteira amam 
a Cristo, com os habitantes das cidades, vilas 
e aldeias do Brasil e com os catecúmenos que 
vão descobrindo a fé cristã, oremos, irmãos, 
ao Filho de Deus.

3.  Com os que lavam os pés dos pobres 
e dos humildes, com os que adoram a Deus e 
O louvam em seus desígnios e com os que 
põem em prática as palavras do Evangelho, 
oremos, irmãos, ao Salvador.

4.  Com aqueles que Cristo escolheu e 
agora O seguem com sua cruz, com os que 
lutam, mas nem sempre vencem, e com os 
que amaram e serviram o Senhor, e já 
partiram, oremos, irmãos, ao Redentor.

5.  Com os fiéis presentes nesta assem-
bleia eucarística, com aqueles que recebem 
os que o Senhor lhes envia e com os nossos 
irmãos e irmãs que estão doentes, em casa ou 

Israel. Estando para terminar sua missão, João 
declarou: 'Eu não sou aquele que pensais que 
eu seja! Mas vede: depois de mim vem 
aquele, do qual nem mereço desamarrar as 
sandálias'". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 88(89),2-3. 
21-22.25 e 27(R/. cf. 2a)

R.  Ó Senhor, eu cantarei eternamen-
te o vosso amor.

1. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor, de geração em geração eu 
cantarei vossa verdade! Porque dissestes: "O 
amor é garantido para sempre!" E a vossa 
lealdade é tão firme como os céus. R.

2.  Encontrei e escolhi a Davi, meu servi-
dor, e o ungi, para ser rei, com meu óleo 
consagrado. Estará sempre com ele minha 
mão onipotente, e meu braço poderoso há de 
ser a sua força. R.

3.  Não será surpreendido pela força do 
inimigo, nem o filho da maldade poderá 
prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus 
inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos 
aqueles que o odeiam. R.

4.  Minha verdade e meu amor estarão 
sempre com ele, sua força e seu poder           
por meu nome crescerão. Ele, então, me 
invocará: 'Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois 
meu Deus, sois meu Rochedo onde encontro a 
salvação! R.

Aclamação ao Evangelho - Ap 1,5ab

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Jesus Cristo, a fiel testemunha, pri-

mogênito dos mortos, nos amou, e do pecado 
nos lavou, em seu sangue derramado. R.

Evangelho - Jo 13,16-20

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

                   Depois de lavar os pés dos discípulos, 
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do vosso amor.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Eis que estou convosco todos os dias, até 
o fim dos tempos, aleluia!

Oração depois da comunhão

Deus eteno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo, nos renovais para a 
vida eterna, fazei frutificar em nós o sacra-
mento pascal, e infundi em nossos corações a 
fortaleza desse alimento salutar.

nos hospitais, oremos, irmãos, ao Médico 
divino.

Senhor Jesus, dai-nos a graça de receber 
com alegria os apóstolos e os profetas deste 
tempo, que vêm até nós em vosso nome. Vós 
que sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo

Oração sobre as oferendas

Subam até vós, ó Deus, as nossas preces 
com estas oferendas para o sacrifício, a fim de 
que, purificados por vossa bondade, corres-
pondamos cada vez melhor aos sacramentos 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 13,16-20

 capítulo 13, onde está o Evangelho de hoje, abre a segunda parte do IV Evangelho (Jo 

O13,1 – 20,31). O versículo 1 anuncia os temas dessa segunda parte: “Antes da festa da 
Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. A hora de passar desse mundo para 

o Pai. Ele, que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13,1).
-  Quais são esses temas? São a Páscoa, a consciência de Jesus como Filho do Pai e a 

hora do perfeito amor, que se manifesta e se realiza na cruz.
-  Os versículos 2 e 3 retomam esse tema e fazem uma referência a Judas, apresentado 

como vítima do demônio, como filho perdido, cujo nome lembra justamente os “judeus”, 
escolhidos e amados por Deus, que nunca deixa de ser Pai, seu pai.

-  Essa introdução solene e elevada cria a moldura para a cena simples e humilde do 
lava-pés. O lava-pés é sobretudo ação. Por isso, é descrito com sete verbos: levantou-se (da 
mesa), tirou (as roupas), pegou (uma toalha), amarrou-a (na cintura), colocou (água na bacia), 
começou a lavar (os pés dos discípulos) e a enxugá-los (com a toalha). A ação de Jesus (vv. 4-
5) suscita a reação de Pedro e o diálogo com Jesus (vv. 6-11), que, então, explica o significado 
do gesto (vv. 12-17). Tudo termina com nova alusão a Judas (vv. 18), à eleição divina (v. 19-
20) e à necessidade de se receber os enviados (vv. 21).

-  Detenhamo-nos um pouco sobre esses verbos. (1) Levantar-se. Esse é um dos verbos 
usados para narrar a ressurreição de Jesus. Aqui, ilustra a vida nova que ele comunica aos 
irmãos e irmãs. (2) Tirar. O texto grego dá a entender que ele ficou nu, como na cruz. A sua 
nudez revela Deus: é a nudez do amor, que, não tendo o que dar, dá a si mesmo. (3) Pegar. 
Jesus pega uma peça, que é toalha, mas pode servir também de avental. É a sua roupa 
definitiva: a roupa do servidor. (4) Amarrar na cintura. Reveste de serviço a nudez. É a glória do 
amor: servir. É a sua verdadeira roupa. Ele a assumirá de forma definitiva na morte. De fato, 
veste de novo a roupa do verbo anterior, mas não tira a toalha. Será a sua roupa mais íntima. O 
seu amor não tem fim, vai além da morte, é o amor que vence a morte! (5) Por água na bacia. 
Lembra a água do Mar Vermelho, que, agora, porém, não afoga ninguém – apenas o nosso 
egoísmo – e salva a todos. Lembra a água das Bodas de Caná, que se tornou vinho da nova 
Aliança. Lembra a água e o sangue que jorraram de seu lado aberto. (6) Lavar os pés. É o início 
da Páscoa, purificação na ceia, para que os discípulos caminhem como ele caminhou. Os 
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discípulos, para poderem caminhar como ele caminhou, devem deixar para trás a escravidão 
do egoísmo e abraçar a liberdade do amor. É o êxodo! (7) Enxugar. Os discípulos tornam-se 
servos. Seus pés são enxugados, quer dizer, revestidos pela toalha do amor e do serviço. A 
roupa (a toalha-avental) do Senhor envolve nossos pés, para que pisem seus passos de serviço 
por amor!

-  No Evangelho de João, o lava-pés, o gesto de partilhar o prato com Judas e o 
mandamento novo ocupam o lugar que, nos Sinóticos, é ocupado pela narração da instituição 
da Eucaristia. O conteúdo de um e de outra é, na verdade, o mesmo: o Filho que se dá no amor e 
no serviço, até o fim. A Eucaristia, de fato, consiste em lavar-nos os pés e amar-nos uns aos 
outros (vv. 14.34), como Ele amou os seus discípulos, sem excluir ninguém, nem mesmo 
Judas!

Santos do dia: Anacleto (Cleto) (+ 88). Trudperto (+ 607). Ricário (Riquério) (+ 645). 
Pascásio Radberto (790-859). Pedro de Betancourt (1626-1667).

Testemunhas do Reino: Quim Vallmajo (espanhol de Girona, 1941) em Ruanda (1994). 
Juan Gerardi Conedera (Guatemala, 1998).

Memória histórica: Primeira missa no Brasil. Acidente Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia 
(1986). Assassinato de D. Girardi, depois de publicar o informe “Nunca Mais”, que documenta 
55.000 violações dos direitos humanos, 80% dos quais atribuídas ao exército da Guatemala.

Datas comemorativas: Dia do Goleiro. Dia do Engraxate.

27 SEXTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA 
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Jesus começa a preparar os discípulos 
para a sua partida. É natural que fiquem ansio-
sos e preocupados. Por isso, Jesus lhes diz que 
vai lhes preparar um lugar, para que eles este-
jam eternamente com ele. Ele é o caminho, a 
verdade e a vida! Caminho, verdade e vida que 
pedem para ser testemunhados e anunciados 
por nós, participantes deste Eucaristia. 

Antífona da entrada - Ap 5,9-10

Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso 
sangue, de todas as raças, línguas, povos e 
nações, e fizestes de nós um reino e sacerdo-
tes para o nosso Deus, aleluia!

Oração do dia

Deus, a quem devemos a liberdade e a 

salvação, fazei que possamos viver por vossa 
graça e encontrar em vós a felicidade eterna, 
pois nos remistes com o sangue do vosso 
Filho. 

Leitura - At 13,26-33

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia 
26da Pisídia, Paulo disse na sinagoga:  "Irmãos, 

descendentes de Abraão, e todos vós que 
temeis a Deus, a nós foi enviada esta men-

27sagem de salvação.  Os habitantes de 
Jerusalém e seus chefes não reconheceram                
a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as 

                                 profecias que se leem todos os sábados. 
28 Embora não encontrassem nenhum motivo 
para a sua condenação, pediram a Pilatos que 

 29fosse morto.  Depois de realizarem tudo o 
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Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. 
2 Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se 
assim não fosse, eu vos teria dito. Vou pre-

3parar um lugar para vós,  e quando eu tiver ido 
preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei 
comigo, a fim de que onde eu estiver estejais 

4também vós.  E para onde eu vou, vós 
5conheceis o caminho".  Tomé disse a Jesus: 

"Senhor, nós não sabemos para onde vais. 
                               Como podemos conhecer o caminho?" 

6 Jesus respondeu: "Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão 
por mim". - Palavra da salvação. 

Preces dos fiéis

O que Jesus disse aos discípulos e dis-
cípulas do seu tempo diz também hoje a cada 
um de nós e à Igreja inteira: “Não se perturbe o 
vosso coração”. Escutemos a sua voz e 
supliquemos: R. Ouvi, Senhor Jesus, as 
nossas preces.

1. Pelos descendentes de Abraão que 
temem a Deus, pelos fiéis cristãos que adoram 
a Cristo e por todos os homens e mulheres 
que buscam a verdade, oremos ao Senhor.

2. Pelos missionários que levam o 
Evangelho a todas as periferias da humanida-
de, pelos pastores que falam da Ressurreição 
aos seus fiéis e pelas paróquias e comuni-
dades que fazem da Páscoa a maior festa da 
Igreja, oremos ao Senhor.

3. Pelos cristãos e cristãs que amam a 
Cristo, que por nós se entregou, pelos que 
creem que na casa do Pai há muitas moradas e 
pelos que sabem que Jesus foi preparar-nos 
um lugar, oremos ao Senhor.

4.  Pelos doentes que pedem a Jesus que 
lhes dê força, pelos que sentem que a sua 
alegria é estar com o Pai e os irmãos e pelos 
que sabem que Ele é o caminho que leva ao 
Pai, oremos ao Senhor. 

5. Pelos membros de nossa comunidade 
que comungam o Corpo de Cristo, pelos que 
servem o Senhor Jesus nos pobres e sofre-
dores e pelos que O aclamam cantando hinos 
de alegria, oremos ao Senhor. 

que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o 
                    tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. 

30 31 Mas Deus o ressuscitou dos mortos  e, 
durante muitos dias, ele foi visto por aqueles 
que o acompanharam desde a Galileia até 
Jerusalém. Agora eles são testemunhas de 

32Jesus diante do povo.  Por isso, nós vos 
anunciamos este Evangelho: a promessa que 

33Deus fez aos antepassados,  ele a cumpriu 
para nós, seus filhos, quando ressuscitou 
Jesus, como está escrito no salmo segundo: 
'Tu és o meu filho, eu hoje te gerei'". - Palavra 
do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 2,6-7.8-9.10-
11(R/. 7)

R.  Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei!

1.  "Fui eu mesmo que escolhi este meu 
Rei e em Sião, meu monte santo, o consagrei!" 
O decreto do Senhor promulgarei, foi assim 
que me falou o Senhor Deus: "Tu és meu filho, 
e eu hoje te gerei!" R.

2.  Podes pedir-me, e em resposta eu te 
darei por tua herança os povos todos e as 
nações, e há de ser a terra inteira o teu do-
mínio. Com cetro férreo haverás de dominá-
los, e quebrá-los como um vaso de argila! R.

3.  E agora, poderosos, entendei; sobe-
ranos, aprendei esta lição: Com temor servi a 
Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe home-
nagem com respeito! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,6

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Sou o caminho, a verdade e a vida; 

ninguém vem ao Pai, senão por mim. R.

Evangelho - Jo 14,1-6

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
1cípulos:  "Não se perturbe o vosso coração. 
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Antífona da comunhão - Rm 4,25

O Cristo Senhor foi entregue por nossos 
pecados, e ressuscitou para nossa justifica-
ção, aleluia!

Oração depois da comunhão

Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, 
aqueles que salvastes, para que, redimidos 
pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por 
sua ressurreição. 

Senhor Jesus Cristo, verdade e vida dos 
que Vos procuram, mostrai-nos o Pai e isso 
nos basta. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade, as 
oferendas da vossa família, e concedei-nos, 
com o auxílio da vossa proteção, sem perder  
o que nos destes, alcançarmos os bens eter-
nos. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,1-6

 capítulo 14 do Evangelho de João é uma unidade. É um longo discurso de Jesus, 

Osomente com poucas perguntas dos discípulos. Está situado depois do lava-pés e do 
anúncio da traição de Judas (Jo 13). O tema gira em torno da partida de Jesus e da 

preparação dos discípulos para que continuem a caminhada com fé em Jesus e aponta para a 
vivência no amor e na espera escatológica. O texto de hoje reflete apenas os primeiros seis 
versículos deste ensinamento.

-  Não se perturbe o vosso coração: Dois motivos, com razão, deixaram os discípulos 
perturbados: a) Jesus anunciou a sua partida (eles vão ficar sem Jesus); b) o anúncio da traição 
de Judas que rompe com a comunidade (já não são mais Doze). Por isso, Jesus pede que o seu 
coração se acalme e não se perturbe. A frase será repetida e alongada mais adiante: “Não se 
perturbe e não se intimide o vosso coração” (Jo 14,27).

-  Tendes fé: A partida de Jesus é necessária. Ele precisa retornar ao seio do Pai. Assim 
como os sinais fizeram com que os discípulos cressem em Jesus, a sua partida não deve ser 
vista como uma ausência, mas o cumprimento da missão. Isso pode ser entendido á luz da fé. 
Não é qualquer fé: eles devem ter fé em Deus e fé em Jesus!

-  Na casa de meu Pai: Jesus vai partir, mas não vai para qualquer lugar. Retorna de onde 
veio. Assim como veio ao encontro dos primeiros discípulos (Jo 1,35-51), estará lá também 
aguardando quando chegar a hora deles partirem e irem ao encontro do Pai. Jesus retorna para a 
casa do Pai. A casa é o lugar do aconchego, da segurança, do bem estar.

-  Um lugar: Jesus irá preparar um “lugar”. Os judeus diziam que o Templo era o “lugar” 
da morada de Deus (ver Jo 11,48), onde deviam encontrar segurança, era cópia da morada 
verdadeira de Deus. Mas Jesus já havia denunciado que eles fizeram da casa do Pai um lugar de 
comércio (Jo 2,16). Portanto, este novo lugar misterioso não será mais construído por mãos 
humanas, como dirá a Carta aos Hebreus (9,15-5), mas pelo próprio Jesus, e lá haverá muitos 
lugares, isto é, lugar para todos.

-  Conhecer o caminho: Os judeus sabiam que no Antigo Testamento o Senhor havia 
caminhado com eles, feito caminho da escravidão para a Terra Prometida. A Lei dada por Deus 
ao povo era como um caminho a seguir (ver o Salmo 119) e uma das estrofes dizia: “Tua Palavra 
é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho” (Sl 119,105). Com Jesus, há uma nova 
Lei, o caminho do Amor (Jo 13,34; 15,12) que deve ser seguido pelos discípulos.

-  Tomé: É também chamado Dídimo que significa “gêmeo”. Ele já havia se manifestado 
por ocasião da morte de Lázaro quando convidou os discípulos para irem a Judeia e “morrer 
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com Jesus” (11,16). E irá aparecer sem fé e depois confessar sua crença na ressurreição de 
Jesus (20,24-29) e por fim na pesca milagrosa (21,2). É o modelo do discípulo que precisa 
perguntar e ver para crer.

-  Eu sou...: No Evangelho de João por sete vezes, utiliza o verbo com complemento: Eu 
sou o Pão da Vida (6,36.41.48.51); Eu sou a Luz do mundo (8,12; 9,5); Eu sou a Porta 
(10,7.9.11.14); Eu sou o Bom Pastor (10,11.14); Eu sou a Ressurreição e a Vida (11,25); Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida (14,6); Eu sou a Videira Verdadeira (15,1.5). Ou seja, por 
sete vezes (o número perfeito) Jesus diz quem e o que Ele é!

-  O Caminho: Quando Jesus afirma que é o Caminho não quer dizer que é uma mudança 
de lugar, mas é uma maneira de entrar na intimidade do Pai. Ele define também a sua missão. 
Ele é o caminho que conduz a Deus. É por meio dele que chegamos a Deus. Os primeiros 
cristãos, com razão, diziam que seguiam o “Caminho” (At 9,3; 18,25-26; 19,9.23). 

-  A verdade e a Vida: Jesus é a Verdade porque revelou o verdadeiro rosto de Deus Pai, e 
revelou também quem é o ser humano. Ele é também a Vida porque ele comunica a vida que 
está em Deus e faz de nós filhos de Deus (1,4; 5,26; 6,57) e porque veio “para que todos tenham 
a vida e a tenham em abundância” (10,10).

Jesus inaugura a sua partida que é também o início do nosso retorno ao Pai. Ao mesmo 
tempo ele prepara os discípulos para a caminhada da Igreja que deve seguir suas pegadas. Na 
Oração Eucarística proclamamos: “Caminhamos na estrada de Jesus!”. Nós sabemos que ele é 
o Caminho e que ele está presente nesta caminhada. E nos dá a segurança de que, quando 
nossa missão também se cumprir, temos um lugar garantido, temos a nossa morada, o nosso 
“cantinho”. Este caminho que iniciamos quando aderimos à fé e entramos nesta “vida eterna” 
da qual tanto fala o Evangelho de João. Esta só se concretiza em sua plenitude na Casa do Pai.

Santos do dia: Anastácio I (+ 401). Tutilo de St. Gallen (850-912). Zita de Lucca (1212-
1272). Pedro Armengol (1238-1304). Hosana de Cáttaro (1493-1565). Pedro Canísio (1521-
1597). 

Testemunhas do Reino: Rodolfo Escamilla (México, 1977). Betty Cariño, mexicana, e Jyri 
Jaakkola, finlandês (Oaxaca, México, 2010). 

Datas comemorativas: Dia das Empregadas Domésticas, cuja padroeira é Santa Zita.

28 SÁBADO DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Na pessoa, na vida, no rosto humano de 
Jesus, se reflete a face do Pai. Tal pai tal filho! O 
totalmente Outro se tornou totalmente pró-
ximo. O relacionamento que existe entre Jesus 
e o Pai é o que deve existir entre nós. É neste 
relacionamento que o Pai quer nos introduzir, 
para que possamos também nós reproduzir na 
história o que Deus vive na glória.

 

Antífona da entrada

Povo resgatado por Deus, proclamai suas 
maravilhas: ele vos chamou das trevas à sua 
luz admirável, aleluia!

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos 
viver sempre mais o mistério pascal para que, 
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sempre fiel pela casa de Israel. R.
3.  Os confins do universo contemplaram 

a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,31b-32

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Se guardais minha palavra, diz Jesus, 

realmente vós sereis os meus discípulos. R.

Evangelho - Jo 14,7-14

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus 
7discípulos:  Se vós me conhecêsseis, conhe-

ceríeis também o meu Pai. E desde agora o 
8conheceis e o vistes".  Disse Filipe: "Senhor, 

9mostra-nos o Pai, isso nos basta!”  Jesus 
respondeu: "Há tanto tempo estou convosco, 
e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu 
o Pai. Como é que tu dizes: 'Mostra-nos o Pai'? 
10 Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai 
está em mim? As palavras que eu vos digo, 
não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, 
permanecendo em mim, realiza as suas obras. 
11 Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai está em 
mim. Acreditai, ao menos, por causa destas 

12mesmas obras.  Em verdade, em verdade vos 
digo, quem acredita em mim fará as obras que 
eu faço, e fará ainda maiores do que estas. 

13Pois eu vou para o Pai,  e o que pedirdes em 
meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai 

14 seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo 
em meu nome, eu o realizarei.- Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

A evangelização dos gentios teve seu iní-
cio simbólico no dia em que os judeus de 
Antioquia da Pisídia se recusaram a ouvir a 
pregação de Paulo e Barnabé. Com fé viva, di-
rijamos a Cristo as nossas súplicas: R. Jesus 
Ressuscitado, ouvi-nos.

renovados pelo santo batismo, possamos, por 
vossa graça, produzir muitos frutos e chegar 
às alegrias da vida eterna. 

 
Leitura - At 13,44-52

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

44 No sábado seguinte, quase toda a cida-
                      de se reuniu para ouvir a palavra de Deus. 

45 Ao verem aquela multidão, os judeus fica-          
ram cheios de inveja e, com blasfêmias, 

46opunham-se ao que Paulo dizia.  Então, com 
muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: 
"Era preciso anunciar a palavra de Deus 
primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos 
considerais indignos da vida eterna, sabei que 

47nos vamos dirigir aos pagãos.  'Porque esta é 
a ordem que o Senhor nos deu: 'Eu te coloquei 
como luz para as nações, para que leves a 

48salvação até os confins da terra'".  Os pagãos 
ficaram muito contentes, quando ouviram 
isso, e glorificavam a palavra do Senhor. 
Todos os que eram destinados à vida eterna, 

49abraçaram a fé.  Desse modo, a palavra do 
50Senhor espalhava-se por toda a região.  Mas 

os judeus instigaram as mulheres ricas e 
religiosas, assim como os homens influentes 
da cidade, provocaram uma perseguição 
contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do 

 51seu território.  Então os apóstolos sacudiram 
contra eles a poeira dos pés, e foram para a 

 52cidade de Icônio.  Os discípulos, porém, 
ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo.        
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-
3ab.3cd-4(R/.3cd) 

R. Os confins do universo contem-
plaram a salvação do nosso Deus.

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu 
braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. R.

2.  O Senhor fez conhecer a salvação, e às 
nações, sua justiça; recordou o seu amor 
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que o coração de cada homem e de cada 
mulher repouse em Vós e em Vós seja sacia-
do. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos.

Oração sobre as oferendas 

Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons 
e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de 
nós mesmos uma oferenda eterna para vós. 

Antífona da comunhão - Jo 17,24

Pai, aqueles que me deste, quero que 
estejam comigo onde eu estiver, para que 
contemplem a glória que me deste, aleluia!

Oração depois da comunhão

Tendo participado do sacramento do 
Corpo e do Sangue do vosso Filho, nós vos 
suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em 
caridade a eucaristia que ele nos mandou 
realizar em sua memória. 

1.  Pelas Igrejas que nasceram dos gen-
tios, pelas que continuam a florescer e a dar 
fruto e por aquelas que dificilmente sobre-
vivem, rezemos, irmãos.

2.  Pelos apóstolos que anunciam a 
Palavra, pelos que são perseguidos, expulsos 
e maltratados, e pelos convertidos que abra-
çam a fé cheios de júbilo, rezemos, irmãos.

3. Pelos discípulos e discípulas sempre 
inquietos como Filipe, pelos que, na face do 
Filho, contemplam o Pai e por aqueles que 
procuram ser o rosto do Filho, rezemos, 
irmãos.

4.  Pelos que convivem com os rejeitados 
da sociedade, pelos que escutam as súplicas 
dos que sofrem e pelos que tudo pedem ao Pai 
em nome do Filho, rezemos, irmãos.

5.  Pelos membros de nossas paróquias e 
comunidades que sem cessar buscam o Pai, 
pelos que procuram maior intimidade com o 
Filho e pelos que invocam o Espírito Santo, o 
Dom de Deus, rezemos, irmãos. 

Jesus Cristo, Senhor Ressuscitado, fazei 

SÃO PEDRO CHANEL, PRESBÍTERO E MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

[Missa: comum dos mártires - pág. 749 MR]

SÃO LUIS MARIA DE GRIGNION DE MONTFORT, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

[Missa: comum dos pastores - pág. 761 MR]

concedei-nos, neste tempo de alegria pascal, 
celebrar de tal modo a morte e a ressurreição 
de Cristo, que nos tornemos testemunhas de 
uma vida nova.

vosso Filho, pelas mãos de sua Mãe 
santíssima. Concedei que percorrendo o mes-
mo caminho espiritual, possamos estender ao 
mundo inteiro o vosso reino. 

Oração do dia

Ó Deus, que para expandir a vossa Igreja 
coroastes São Pedro Chanel com o martírio, 

Oração do dia

Ó Deus de eterna sabedoria, vós fizestes             
o presbítero são Luís Maria eminente teste-
munha e mestre da total dedicação a Cristo, 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,7-14

 texto do Evangelho de hoje é continuação de ontem, isto é, do capítulo 14 do Evangelho Ode João. Neste discurso, primeiro Jesus fala da fé e depois do mandamento do amor. 
Jesus está preparando os discípulos para a sua partida e como eles devem continuar a 

caminhada quando ele não estiver mais fisicamente com eles. 
-  Conhecer: Jesus une dois verbos importantes conhecer e ver. Mostra também a união 

que há entre ele e o Pai: “Desde agora o conheceis e o vistes” (Jo 14,7).
-  Filipe: É o mesmo que dialoga com Jesus na multiplicação dos pães (Jo 6,5-7)                     

e que, junto com André, conduziu a Jesus os gregos que queriam ver Jesus (Jo 12,20-22). 
Filipe e André são os dois discípulos que possuem nomes gregos. Agora é o mesmo Filipe que 
quer ver o Pai. 

-  Mostra-nos o Pai: É o desejo de Moisés: “Mostra-me a tua glória!” (Ex 33,18). É o 
desejo de cada um de nós: “A tua face eu procuro, Senhor” (Sl 27,8; cf. Sl 42,2.3b.12d). Na 
verdade, a sua face é a nossa realidade, pois somos sua imagem e semelhança (Gn 1,26-27). Os 
antigos chamavam isso de “desejo natural de ver a Deus”. É a abertura infinita do nosso ser finito 
ao Infinito. É a transcendência do ser humano, que faz com que ele vá além de si mesmo. 
Agostinho, Rahner, Levinas e outros ensinaram que o ser humano é “capax Dei” (capaz de 
Deus). Pascal dizia que o ser humano é “muito grande para bastar a si mesmo”!

-  Quem me viu, viu o Pai: Filipe esperava ver sinais extraordinários e não aceita o estatuto 
da fé, que é crer sem ver (Jo 20,29). Ele precisa crer em Jesus como revelação do Pai. Ele é o 
único sinal, o único rosto. O Pai, invisível enquanto Deus, torna-se visível através de Jesus (Jo 
1,14). Porém, para vê-lo em verdade é necessário crer nele, descobrir através dos olhos da fé 
que o Pai e o Filho estão em comunhão total.

-  As obras: No Antigo Testamento Deus havia realizado as obras manifestando a sua 
glória. A primeira parte do Evangelho de João (Jo 1-12) foi o tempo das obras de Jesus (os 
sinais). Mas a obra completa, o sinal por excelência, será mesmo a sua paixão, morte e 
ressurreição. Ao mesmo tempo os discípulos continuam a missão de Jesus e aquilo que o Pai 
realizou em Jesus continuará realizando, por meio de Jesus, na sua Igreja, que será conduzida 
pelo Espírito Santo que o Pai enviará (Jo 14,16).

-  Eu vou para o Pai: Para que o Espírito Santo, o Paráclito, venha é preciso que o Filho vá: 
“Se eu não for, o Paráclito não virá” (Jo 16,7). Eles não ficarão órfãos, pois o Espírito estará com 
eles.

-  O que pedirdes: Jesus irá partir, mas irá para junto do Pai onde será o nosso intercessor. 
Os discípulos pedirão ao Pai, por meio de Jesus. Então serão atendidos e Jesus continuará 
manifestando a sua glória por meio dos discípulos. Por meio de Jesus a Igreja pode pedir e obter 
tudo o que é necessário para vivermos como irmãos. Mas é preciso confiar (cf. Tg 1,6-8). Se 
pedimos com confiança, mas não obtemos, é porque pedimos mal, para satisfazer nossos 
desejos egoístas (cf. Tg 4,3). Lembremo-nos do que ensina Santo Agostinho. Ele diz que, 
quando não somos atendidos, é porque “petimus mala, male vel mali”, isto é, quando pedimos 
“males ou mal ou maus”. Explicando: quando pedimos coisas ruins (mala), de maneira errada 
(male) ou sendo maus (mali).

No Evangelho de hoje encontramos o resumo da revelação cristã: “Quem me viu, viu o Pai”. 
A face do homem Jesus, nosso irmão, é “a Face” de Deus, nosso Pai (cf. Jo 6,46; 12,45). “Eu 
estou no Pai e o Pai está em mim...”. Santo Agostinho usa a linguagem do amor para explicar 
melhor esta união. A pessoa amada mora em quem a ama, e vice-versa. O seu amor recíproco 
faz de um morada para o outro. Quem ama, acolhe; quem é acolhido, ama. 
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Santos do dia: Guerfrido de St-Maur (VIII-IX séculos). Adalberto de Augsburg (+ 909). 
Adaldag (900-998). Hugo de Cluny (1024-1109). Luís Maria Grignion de Monfort (1673-1716). 
Pedro Chanel (1803-1841). 

Testemunhas do reino: Cleusa Carolina Coelho (Brasil, 1985). 

Memória histórica: Carta Régia de Portugal restabelece a escravidão e a “guerra justa” 
contra os índios (1688). Enforcamento de Benito Mussolini em Milão (1945). Lyndon Johnson 
ordena a invasão da República Dominicana (1965).

Datas comemorativas: Dia da Educação. Dia da Sogra. 

29 5º DOMINGO DA PÁSCOA
(Cor branca - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical pascal)

Comentário inicial - Nossa união com 
Cristo é tão profunda que pode ser comparada 
à união que existe entre a videira e os ramos. É 
este o mistério que celebramos em toda 
Eucaristia, mas, de maneira especial, neste 5º 
Domingo da Páscoa. O mistério do Cristo total, 
cabeça e membros. A liturgia, com efeito, é 
celebração do mistério de Cristo em nós e da 
nossa vida no mistério de Cristo. Viver os 
mandamentos, sobretudo o mandamento do 
amor, é a exigência que brota deste mistério. 
“Filhinhos”, diz São João, na primeira leitura, 

“não amemos só com palavras e de boca, mas 
com ações e de verdade!”

Antífona da entrada - Sl 97,1-2

Cantai ao Senhor um canto novo, porque 
ele fez maravilhas; e revelou sua justiça diante 
das nações, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimis-
tes e adotastes como filhos e filhas, concedei 
aos que creem no Cristo a liberdade verdadei-
ra e a herança eterna. 

Leitura - At 9,26-31

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

2 6Naqueles dias:  Saulo chegou a 
Jerusalém e procurava juntar-se aos discí-
pulos. Mas todos tinham medo dele, pois                 

                                   não acreditavam que ele fosse discípulo. 
27 Então Barnabé tomou Saulo consigo, 
levou-o aos apóstolos e contou-lhes como 
Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como 
o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia 
pregado, em nome de Jesus, publicamente, 

28na cidade de Damasco.  Daí em diante, Saulo 
permaneceu com eles em Jerusalém e pre-

                           gava com firmeza em nome do Senhor. 
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pedimos recebemos dele, porque guardamos 
os seus mandamentos e fazemos o que é do 

23seu agrado.  Este é o seu mandamento: que 
creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, 
e nos amemos uns aos outros, de acordo com 

24o mandamento que ele nos deu.  Quem 
guarda os seus mandamentos permanece 
com Deus e Deus permanece com ele. Que 
ele permanece conosco, sabemo-lo pelo 
Espírito que ele nos deu. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, 

diz o Senhor; quem em mim permanece, esse 
dá muito fruto. R.

Evangelho - Jo 15,1-8

Nossa vida deve ser enxertada em Cristo, 
para que, nele, possamos produzir uva fina, 
para a mesa da família ou para a alegria da 
festa. Somos tentados a viver na indepen-
dência de Deus: é o caminho da esterilidade e 
da morte. Só a vida em comunhão com ele nos 
torna capazes de produzir muitos e bons frutos 
para nossa felicidade e a alegria dos outros. 

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

Naquele tempo, Jesus disse a seus 
1discípulos:  "Eu sou a videira verdadeira e 

2meu Pai é o agricultor.  Todo ramo que em 
mim não dá fruto ele o corta; e todo ramo que 
dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto 

3ainda.  Vós já estais limpos por causa da 
4palavra que eu vos falei.  Permanecei em mim 

e eu permanecerei em vós. Como o ramo não 
pode dar fruto por si mesmo, se não per-
manecer na videira, assim também vós não 
podereis dar fruto, se não permanecerdes em 

5mim.  Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele 
que permaneceu em mim, e eu nele, esse 
produz muito fruto; porque sem mim nada 

29 Falava também e discutia com os judeus de 
             língua grega, mas eles procuravam matá-lo. 

30 Quando ficaram sabendo disso, os irmãos 
levaram Saulo para Cesareia, e dali o man-

31daram para Tarso.  A Igreja, porém, vivia em 
paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela 
consolidava-se e progredia no temor do 
Senhor e crescia em número com a ajuda do 
Espírito Santo. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 21(22),26b-
27.28.30.31-32 (R/. 26a)

R. Senhor, sois meu louvor em meio 
à grande assembleia!

1.  Sois meu louvor em meio à grande 
assembleia; cumpro meus votos ante aqueles 
que vos temem! Vossos pobres vão comer e 
saciar-se, e os que procuram o Senhor o lou-
varão; "Seus corações tenham a vida para 
sempre!" R.

2.  Lembrem-se disso os confins de toda 
a terra, para que voltem ao Senhor e se 
convertam, e se prostrem, adorando, diante 
dele todos os povos e as famílias das nações. 
Somente a ele adorarão os poderosos, e os 
que voltam para o pó o louvarão. R.

3.  Para ele há de viver a minha alma, toda 
a minha descendência há de servi-lo; às 
futuras gerações anunciará o poder e a justiça 
do Senhor; ao povo novo que há de vir, ela 
dirá: "Eis a obra que o Senhor realizou!" R.

Leitura - 1Jo 3,18-24

Leitura da Primeira Carta de São João 

18 Filhinhos, não amemos só com palavras 
19e de boca, mas com ações e de verdade!  Aí 

está o critério para saber que somos da 
verdade e para sossegar diante dele o nosso 

 20coração,  pois, se o nosso coração nos 
acusa, Deus é maior que o nosso coração e 

 21conhece todas as coisas.  Caríssimos, se o 
nosso coração não nos acusa, temos con-

22fiança diante de Deus.  E qualquer coisa que 
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Senhor e a missão sem fronteiras, rezemos ao 
Senhor.

Senhor, nosso Deus, que conheceis a 
vinha que nós somos e cuidais dela como bom 
agricultor, fazei-nos permanecer unidos a 
Cristo e produzir muitos frutos para a vida do 
mundo. Ele que vive e reina por todos os 
séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que, pelo sublime diálogo deste 
sacrifício, nos fazeis participar de vossa única 
e suprema divindade, concedei que, 
conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis 
por toda a vida.

Prefácio da Páscoa, IV 

Sugestão: Oração eucarística III

Antífona da comunhão - Jo 15,1.5

Eu sou a videira, vós os ramos, diz o 
Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, 
dá muito fruto, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus de bondade, permanecei junto ao 
vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida 
aqueles a quem concedestes a comunhão nos 
vossos mistérios.

6podeis fazer.  Quem não permanecer em 
mim, será lançado fora como um ramo e 
secará. Tais ramos são recolhidos, lançados 

 7no fogo e queimados.  Se permanecerdes em 
mim e minhas palavras permanecerem em 
vós, pedi o que quiserdes e vós será dado.                    
8 Nisto meu Pai é glorificado: que deis muito 
fruto e vos torneis meus discípulos. - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: O Senhor Jesus nos disse 
no Evangelho de hoje: “Permanecei em Mim e 
Eu permanecerei em vós”. Sabendo que Ele 
quer a nossa plena felicidade, digamos, 
cheios de esperança: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Por todos os fiéis da santa Igreja, para 
que permaneçam unidos a Jesus e deem 
frutos para o bem do mundo e glória de Deus 
Pai, oremos. 

2.  Por aqueles que proclamam o 
Evangelho e procuram levá-lo a todas as 
pessoas, ambientes e situações, para que o 
façam em espírito de diálogo e serviço, 
oremos. 

3.  Pelos pais e mães cristãos e pelos seus 
filhos e filhas, para que creiam em Jesus e no 
que Ele disse e se amem uns aos outros de 
verdade, oremos. 

4.  Por nossas comunidades, para que 
vivam o amor fraterno, a solidariedade com os 
pobres e excluídos, a intimidade com o 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 15,1-8

o

O
 Evangelho de hoje é a primeira parte do capítulo 15 d  Evangelho de João, onde Jesus 
faz a comparação dele como a videira. Jesus vai insistir na vital comunicação que 
existe entre o tronco e os ramos, reforçada pelo uso do verbo permanecer. Ao mesmo 

tempo Jesus apresenta a exigência de que os ramos deem frutos. Jesus utiliza uma imagem 
simples, muito conhecida para os ouvintes da época.

-  Eu sou...: Esta é a última das sete afirmações em que, no Evangelho de João, Jesus se 
identifica utilizando o verbo “ser” com complemento: Eu sou o Pão da Vida (6,36.41.48.51); Eu 
sou a Luz do mundo (8,12; 9,5); Eu sou a Porta (10,7.9.11.14); Eu sou o Bom Pastor 
(10,11.14); Eu sou a Ressurreição e a Vida (11,25); Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida 
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(14,6); Eu sou a Videira Verdadeira (15,1.5). Ou seja, por sete vezes (o número perfeito) Jesus 
diz quem e o que Ele é!

-   A imagem da videira é muito utilizada na Bíblia. É uma das árvores que A videira:
simboliza a casa de Israel, da qual o Senhor, como o bom agricultor, tomou para cuidar. Porém a 
vinha não deu os frutos que se esperava, como se pode ver na parábola dos sinóticos (Mt 
21,33-46; Mc 12,1-12; Lc 20,9-19). Mas há também a ideia da vinha como tronco. A escolha 
da vinha como simbolismo deve-se em função da sua vitalidade, dos cuidados exigentes que 
requer e dos bons frutos que produz. Todo ano, depois de uma morte aparente – após a colheita 
dos frutos – ela renasce com novas folhagens e dá uma nova e abundante produção. 

-   Jesus se identifica com a videira que com sua seiva Eu sou a videira verdadeira:
alimenta os ramos e estes dão frutos. Esta seiva indica a sua vida, o amor que ele recebe do Pai e 
comunica aos seus discípulos. O tronco e os ramos são parte da mesma videira.

-  A vinha por si mesma não produz frutos, exige o cuidado. Uma Meu Pai é o agricultor: 
vinha sem dono é como o rebanho de ovelhas sem o pastor. Portanto, Jesus é a vinha, mas o 
agricultor é o Pai. 

-   Os ramos são os discípulos. Na videira nem todo ramo produz frutos. Há os Todo ramo:
ramos selvagens que só roubam a seiva. O vinhateiro sabe que estes precisam ser podados, do 
contrário, só sugam e acabam matando a videira. 

-  A videira precisa ser podada para que os ramos bons possam dar frutos. Do Dar fruto: 
contrário, os ramos selvagens sugam a melhor seiva e ela não pode nutrir os bons ramos. 

-  Estais limpos: Os discípulos estão limpos, isto é, foram purificados pela palavra de 
Jesus. Pode haver também aí uma referência ao lava-pés (Jo 13,1-16). 

-  Permanecer: O verbo permanecer aparece sete vezes neste breve texto (e onze ou doze 
vezes em todo o capítulo, dependendo das traduções). Se não permanecerem unidos a Jesus, 
os discípulos não têm vida, não têm o verdadeiro amor. O amor do Pai pelo Filho, o amor dos fiéis 
por Cristo e o amor do Filho pelo Pai são, no fundo, o mesmo amor (Jo 15,9-11).

-   O ramo, por mais que seja bom, não pode dar frutos se não Sem mim nada podeis fazer:
permanecer unido ao tronco. Da mesma forma, os discípulos nada podem fazer se não 
estiverem unidos a Jesus

-   Os versículos 5-6 mostram o rigor das exigências de Deus. Assim Lançados no fogo:
como o joio precisa ser separado e queimado (Mt 13,30.40-41), o convidado sem a veste 
nupcial é jogado fora (Mt 22,13), o ramo mau deve ser cortado fora e não serve para nada a não 
ser para ser queimado. Judas Iscariotes representa este discípulo que não amo , não produziu u
frutos, cujo exemplo os demais não devem imitar.

-  O ensinamento é muito semelhante àquele de Jo 14,13. Se os Pedi e vos será dado: 
discípulos estiverem unidos a Jesus poderão pedir, sua oração será ouvida. Eles precisam pedir 
ao Pai esta seiva que nutre e alimenta o amor entre irmãos. 

-   Quando os discípulos viverem o verdadeiro amor, serão as Meu Pai é glorificado:
verdadeiras testemunhas de Jesus. O mundo verá seu testemunho. Tertuliano dizia que quando 
os cristãos passavam e as pessoas viam seu modo de viver diziam: “Vede como eles se 
amam!”. É nisso que o Pai é glorificado quando os discípulos produzem os bons frutos, como a 
verdadeira videira produz as boas uvas que darão o bom vinho.

No Evangelho de hoje, temos a metáfora da videira e dos ramos, com a qual Jesus fala da 
sua união profunda com os que aderem a ele, o amam e vivem as suas palavras. Videira e ramos 
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não são duas coisas, mas uma só planta. Têm a mesma seiva, vivem a mesma vida, dão os 
mesmos frutos. Ceia (contexto), videira (texto) e vinho (quase texto) aludem à Eucaristia. 
“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna... morarei nele e ele em 
mim” (Jo 6,54-58). Seu pré-texto é o Sl 80, que relê a história de Israel a partir da metáfora de 
uma videira, plantada por Deus com tanto amor e vigor que cobre toda a terra, mas que foi 
abandonada e devastada. Jesus é a videira e nós, os ramos, cuja fecundidade, porém, depende 
da união com ele, cumprindo os seus mandamentos (vv. 1-7). A fecundidade não é automática. 
É a fecundidade do amor, que se concretiza na prática dos mandamentos de Jesus, sobretudo 
do “seu” mandamento!

Santos do dia: Rosvita (VIII-IX séculos). Roberto de Bruges (+1157). Roberto de Molesme 
(Cîteaux) (1027-1111). Catarina de Sena (1347-1378/1380). 

Testemunhas do Reino: Moisés Cisneros Rodríguez (Guatemala, 1991). Enrique Alvear 
(Chile, 1982). 

Memória histórica: Fim da Guerra do Vietnam (1975). O juiz espanhol Baltasar Garzón abre 
processo para julgar os responsáveis pelas torturas de presos em Guantanamo durante o governo 
Bush (2009).

Datas comemorativas: Dia do Aniversário do Império no Japão. Dia Mundial das 
Associações Cristãs Femininas. Dia da Juventude Operária Católica (JOC). 

NÃO FICAR SEM SEIVA

José Antonio Pagola

Permanecei em mim.

A imagem é de uma força extraordinária: Jesus é a “videira”, nós que cremos nele, somos 
os “ramos”. Toda a vitalidade dos cristãos nasce dele. Se a seiva de Jesus ressuscitado corre 
por nossa vida, ela nos traz alegria, luz, criatividade, coragem para viver com Ele vivia. Se, ao 
contrário, não flui em nós, somos sarmentos secos.

Este é o verdadeiro problema de uma Igreja que celebra Jesus ressuscitado como “videira” 
cheia de vida, mas que em boa parte é formada por sarmentos mortos. Para que continuar a 
distrair-nos com tantas coisas, se a vida de Jesus não corre por nossas comunidades e nossos 
corações?

Nossa primeira tarefa hoje e sempre é “permanecer” na videira, não viver desconectados 
de Jesus, não permanecer sem seiva, não secar. Como se faz isto? O Evangelho o diz com 
clareza: temos que esforçar-nos para que suas “palavras” permaneçam em nós.

A vida cristã não brota espontaneamente entre nós. Nem sempre se pode deduzir racional-
mente o Evangelho. É necessário meditar por longas horas as palavras de Jesus. Só a fami-
liaridade e afinidade com os evangelhos nos faz ir aprendendo pouco a pouco a viver como Ele.

Com a frequente aproximação às páginas do Evangelho, vãos entrando em sintonia com 
Jesus, Ele nos transmite seu amor ao mundo, vai nos apaixonando por seu projeto e infundindo 
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em nós seu Espírito. Quase sem nos darmos conta, vamos nos tornando cristãos.

 Esta meditação pessoal das palavras de Jesus nos muda mais do que todas as 
explicações, discursos e exortações que nos chegam do exterior. As pessoas mudam a partir 
de dentro. Talvez seja este um dos problemas mais graves de nossa religião: não mudamos, 
porque só o que passa por nosso coração muda nossa vida; e, com frequência, por nosso 
coração não passa a seiva de Jesus.

30 SEGUNDA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA PÁSCOA 
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

A fé em Jesus ou se manifesta na prática de 
seus mandamentos ou é sentimento incon-
sequente e discurso vazio. Se alguém me 
ama, diz Jesus, guardará minha palavra, meu 
Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a 
nossa morada. Jesus começa a preparar os 
discípulos para que abram sua “casa” para 
morada do Espírito!

Antífona da entrada 

Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida 
por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho, 
aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, que unis os corações dos vossos 
fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para 
que, na instabilidade deste mundo, fixemos 
os nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias.

Leitura - At 14,5-18

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

5Naqueles dias, em Icônio,  pagãos e 
judeus, tendo à frente seus chefes, estavam 
dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e 

6 Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé 
fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades 

 7da Licaônia, e seus arredores.  Aí começaram 
8a anunciar o Evangelho.  Em Listra, havia um 

homem paralítico das pernas, que era coxo de 
9nascença e nunca fora capaz de andar.  Ele 

escutava o discurso de Paulo. E este, fixando 
nele o olhar e notando que tinha fé para ser 

10curado,  disse em alta voz: "Levanta-te direito 
sobre os teus pés". O homem deu um salto e 

11começou a caminhar.  Vendo o que Paulo 
acabara de fazer, a multidão exclamou em 
dialeto licaônico: "Os deuses desceram entre 

12nós em forma de gente!"  Chamavam a 
Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque 

13era Paulo quem falava.  Os sacerdotes de 
Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, 
levaram à porta touros ornados de grinaldas e 
queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. 
14 Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e 
Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio 

15da multidão, gritando:  "Homens, o que 
estais fazendo? Nós também somos homens 
mortais como vós, e vos estamos anunciando 
que precisais deixar esses ídolos inúteis para 
vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, 

16a terra, o mar e tudo o que neles existe.  Nas 
gerações passadas, Deus permitiu que todas 

17as nações seguissem o próprio caminho.  No 
entanto, ele não deixou de dar testemunho de 
si mesmo através de seus benefícios, 
mandando do céu chuvas e colheitas, dando 

18alimento e alegrando vossos corações".  E 
assim falando, com muito custo, consegui-
ram que a multidão desistisse de lhes oferecer 
um sacrifício. - Palavra do Senhor.
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enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e 
vos recordará tudo o que eu vos tenho dito.              
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis 

Irmãs e irmãos: O Espírito Paráclito, enviado 
pelo Pai, segue ensinando muitas coisas             
aos discípulos e discípulas e recordando-lhes 
tudo o que Jesus tinha feito, proclamado e 
ensinado. Peçamos ao Pai o dom do Espírito 
Santo. R. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito.

1.  Pelo Papa Francisco, para que o 
Espírito Santo o ilumine, por todos os bispos, 
para que os cumule de fortaleza, e por todos 
os presbíteros, para que os encha de 
entusiasmo, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos missionários e missionárias 
maltratados e torturados, pelos que entre 
perigos anunciam a boa nova e pelos que a 
ouvem e se decidem a segui-la, rezemos ao 
Senhor

3.  Pelos que amam a Cristo e sentem o 
grande amor do Pai, pelas almas simples que 
Deus escolhe para sua morada e pelos que em 
silêncio fazem todo o bem que podem, 
rezemos ao Senhor.

4.  Pelas multidões que em vez de Deus 
adoram ídolos, por aqueles que vão apren-
dendo a rejeitá-los e pelos que enfrentam com 
esperança as tempestades da vida, rezemos 
ao Senhor.

5.  Por todos nós, que ouvimos Jesus no 
Evangelho, pelos fiéis que vão comungar o 
Corpo de Jesus, e pelos defuntos que O 
serviram e amaram, rezemos ao Senhor.

Senhor, nosso Pai, ensinai-nos a guardar 
no coração as palavras de vida eterna do 
vosso Filho. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Subam até vós, ó Deus, as nossas preces 
com estas oferendas para o sacrifício, a fim de 
que, purificados por vossa bondade, corres-

Salmo responsorial - Sl 113b (115),1-
2.3-4.15-16(R/. 1) 
 
R.  Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao 

vosso nome, porém, seja glória.

1.  Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao 
vosso nome, porém, seja a glória, porque       
sois todo amor e verdade! Por que hão de dizer 
os pagãos: "Onde está o seu Deus, onde                      
está?" R.

2.  É nos céus que está o nosso Deus, ele 
faz tudo aquilo que quer. São os deuses 
pagãos ouro e prata, todos eles são obras 
humanas. R.

3.  Abençoados sejais do Senhor, do 
Senhor que criou céu e terra! Os céus são os 
céus do Senhor, mas a terra ele deu para os 
homens. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,26

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de 

lembrar-vos de tudo o que tenho falado, 
aleluia. R

Evangelho - Jo 14,21-26

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus 
21discípulos:  Quem acolheu os meus manda-

mentos e os observa, esse me ama. Ora, quem 
me ama, será amado por meu Pai, e eu o 

22amarei e me manifestarei a ele.  Judas - não o 
Iscariotes - disse-lhe: "Senhor, como se 
explica que te manifestarás a nós e não ao 

23mundo?"  Jesus respondeu-lhe: "Se alguém 
me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai 
o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa 

24morada.  Quem não me ama, não guarda a 
minha palavra. E a palavra que escutais não é 

 25minha, mas do Pai que me enviou.  Isso é o 
                   que vos disse enquanto estava convosco. 

26 Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai 
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Oração depois da comunhão

Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo, nos renovais para                      
a vida eterna, fazei frutificar em nós o 
sacramento pascal, e infundi em nossos 
corações a fortaleza desse alimento salutar.

pondamos cada vez melhor aos sacramentos 
do vosso amor.

Antífona da comunhão - Jo 14,27

Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz; 
eu vo-la dou, mas não como a dá o mundo, diz 
o Senhor, aleluia!

SÃO PIO V, PAPA
MEMÓRIA FACULTATIVA 

(Cor branca - Ofício da memória)

liturgia, concedei-nos, por sua intercessão, 
participar dos vossos mistérios com fé arden-
te e fecunda caridade. 

Oração do dia 

Ó Deus, que suscitastes na Igreja o Papa 
São Pio V, para defender a fé e restaurar a 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,21-26

a primeira parte do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ensinou sobre a fé que 

Nos discípulos devem ter nele e em Deus (Jo 14,1-14). Na segunda parte, o 
ensinamento é sobre o amor (Jo 14,15-31). É nesta parte que está o Evangelho de 

hoje. Nesse trecho, por três vezes, Jesus insiste que quem o ama deve observar os seus 
mandamentos, a sua palavra (Jo 14,21.23.24). Portanto, o amor que Jesus pede não é algo 
abstrato, mas concreto, através de gestos e sinais visíveis. “Aquele que diz que ama a Deus e 
odeia seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a 
Deus, a quem não vê” (1Jo 4,20).

-  Quem me ama: O critério de pertença ao grupo de Jesus muda. Não basta ter sido 
chamado. Judas Iscariotes também o foi, mas traiu. Para ser discípulo é preciso amar, este é o 
modo de ser reconhecido: “Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverem 
amor uns pelos outros” (Jo 13,35). O amor a Jesus se exprime no amor aos irmãos. O verbo 
“amar” aparece sete vezes neste pequeno texto. Quem não ama não observa as palavras de 
Jesus, não pode ser seu discípulo.

-  Meus mandamentos: Embora a expressão esteja no plural, há um só novo 
mandamento: “Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos 
amei, amai-vos também uns aos outros” (Jo 13,34). A Nova Lei de Jesus substitui todos os 613 
mandamentos que os escribas haviam elencado da Torá.

-  Judas – não o Iscariotes: O evangelista quer distinguir dois discípulos com o mesmo 
nome. Este Judas está na lista dos Doze Apóstolos (Lc 6,16), é o irmão de Tiago (At 1,13); o 
Tadeu de Mt 10,13 e Mc 3,18. 

-  Te manifestarás a nós e não ao mundo: O pedido de Judas é muito parecido com aquele 
dos irmãos de Jesus que pediram “Manifesta-te ao mundo” (Jo 7,3-5). Judas quer uma 
manifestação espetacular. Nas tentações (Mt 4,1-11; Lc 4,1-12) Jesus já havia refutado este 
tipo de Messianismo, ele é o Servo Sofredor (Mc 10,45) e não o Rei de Israel (Jo 6,15; At 1,6-
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7). A manifestação da glória de Jesus só pode ser vista por aqueles que creem na sua palavra. 
Só o discípulo que ama pode entender e ver esta glória.

-  Viremos e faremos nele morada: Jesus agora fala no plural. Demonstra a sua união com 
o Pai. Onde Jesus está, estará também o Pai (e subentendido também o Espírito Santo). Com 
razão nossas comunidades cantam: “Onde reina o amor, Deus aí está”. Este é o novo Templo, a 
nova morada de Deus.

-  O Defensor, o Espírito Santo: Jesus prometeu que não deixaria seus discípulos órfãos 
(Jo 14,18). O Pai enviará em nome de Jesus, o Paráclito (que as Bíblias traduzem por Defensor, 
Consolador, Valedor, Advogado, etc.). É o Espírito Santo que guiará a comunidade dos 
discípulos, a Igreja, após a partida de Jesus.

-  Vos ensinará, vos recordará tudo: A função do Espírito Santo será ensinar tudo, orientar 
os discípulos na caminhada. Ele recordará tudo, fará memória para que os discípulos não 
esqueçam as palavras e as obras de Jesus. Quem não tem memória, não faz história. Pelo dom 
do Espírito, Deus não está mais distante. Está “conosco”. Está “junto” a nós. Está “em” nós. É o 
fruto do amor de Jesus: a comunhão com ele, o Filho, nos põe em relação com o Pai e nos faz 
viver do seu amor.

O coração de tudo é o amor. É como a sua urdidura. É a relação do discípulo com o Pai, com 
Jesus e com os outros discípulos. A teologia nos ensina que a Trindade é a melhor comunidade. 
É a melhor porque suas relações são de amor. A Trindade é modelo para as nossas relações. A 
Igreja só é verdadeiramente a Igreja de Jesus quando vive, respira e transmite amor. O Papa 
Francisco nos exorta: “Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno!” (EG 101).

Santos do dia: Quirino de Roma (+ 130). Hilda (V século). Erkonvaldo (+ 693). 
Hildegarda (760-783). Suitberto de Verden (+ 800). Rodolfo o Silencioso (+ 1130). Haimo de 
Landecop (1100-1173). Pio V (1504-1572). José Benedito Cottolengo (1786-1842). Paulina de 
Mallinckrodt (1817-1881). 

Memória histórica: Inauguração da Primeira Linha Férrea do Brasil (1854). Criação da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), em Bogotá (1948). Criação da Associação das 
Mães da Praça de Maio (Argentina, 1977). 

Datas comemorativas: Dia Nacional da Mulher. Dia do Ferroviário. Nascimento do 
Marechal Deodoro da Fonseca (1839). Nascimento de Dorival Caymmi (1914). Criação da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), em Bogotá (1948). 

"João é o Evangelho dos encontros: 
Nicodemos, a Samaritana junto ao poço, 

o paralítico em Betsaida, o cego de nascença, Maria e Marta, e até Pilatos."
 (R. E. Brown, I racconti evangelici della risurrezione, p. 97)
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ABC DA LITURGIA
ABRIL

MISTÉRIO PASCAL

Pe. Moisés Daniel Perez Diaz, Nicarágua

A categoria mistério pascal é uma das recuperações mais felizes para a teologia da liturgia 
1do nosso século . Aparece desde o início e repetidamente nos documentos do Concílio 

Vaticano II.

Desta forma, põe-se o Mistério Pascal como fundamento e chave interpretativa de todo o 
culto cristão. Para a constituição Sacrosanctum concilium (doravante SC), a liturgia atualiza 
esse mistério acima de tudo no sacramento do batismo, através do qual se realiza a morte-
ressurreição de Cristo nos fiéis e eles recebem o Espírito Santo, no qual têm acesso ao Pai, 
Espírito que os consagra sacerdotes do Deus altíssimo; e na eucaristia, que torna presentes a 
vitória e o triunfo de Cristo sobre a morte, para que os fiéis, participando dela com alegre ação 
de graças, possam anunciar a morte do Senhor até que ele volte (SC 6). Portanto, a celebração 
da eucaristia constitui, de uma forma totalmente particular, o memorial do mistério pascal 
(SC 47). Mas dele obtêm eficácia e significado todos os sacramentos e os próprios 
sacramentais, através dos quais a graça contida nele flui sobre todos os acontecimentos da 
vida, santificando-os (SC 61). O Mistério Pascal também é celebrado durante o ano litúrgico, 
quer no retorno anual da Páscoa (SC 102), quer a cada oito dias no dia justamente chamado 
desde a era apostólica de “dia do Senhor" (SC 106) e inclusive na memória do dia natalício 
dos santos (SC 104).

O termo "Mistério Pascal"

O termo, embora tenha sido redescoberto pelo Movimento Litúrgico que culminou no 
concílio Vaticano II, não é de nenhuma maneira criação recente. Encontra-se pela primeira 
vez, e com frequência notável, na homilia sobre a Páscoa de Melitón de Sardes, descoberta 
por Campbell Bonner em 1936.

Desta forma, o conceito de mistério da Páscoa ou pascal, desde a sua primeira aparição, 
recapitula toda a economia salvífica realizada em Cristo e comunicada à Igreja através dos 
sacramentos. Por esta razão, o termo "Mistério Pascal" passará na evolução dos livros 
litúrgicos dos antigos sacramentários romanos aos livros litúrgicos do Vaticano II, em 
particular ao Missal Romano, onde o termo aparece frequentemente para indicar tanto a 

1 Entenda-se: século XX, NdoT.
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economia que se realizou na morte e ressurreição de Cristo como o retorno anual da Páscoa e 
os sacramentos do batismo e da eucaristia, centro de toda a liturgia cristã, através dos quais 
tal economia é atualizada na Igreja.

Em suma, na liturgia a Igreja celebra principalmente o Mistério Pascal através do qual 
Cristo realizou a obra de nossa salvação. No centro de toda ação litúrgica situam-se os ritos e 
festas que celebram o Mistério Pascal de um modo nuclear: a eucaristia e o tríduo pascal.

Mistério Pascal na caminhada do povo de Deus

Para as primeiras gerações cristãs, as ações de culto não se limitavam a ser a expressão 
ritual da própria pertença a uma comunidade religiosa, mas eram autênticos mistérios e, 
consequentemente, obra de Deus.

No Antigo Testamento, a celebração memorial da Páscoa é, ao mesmo tempo, signo 
recordatório de um acontecimento de salvação do passado, indicativo de sua presença atual 
no hoje e no agora da celebração de culto e profético de sua consumação futura.

No Novo Testamento, a celebração eucarística, raiz da liturgia eclesial, foi instituída pelo 
Senhor – e assim interpretada pela Igreja – como o memorial litúrgico da nova e definitiva 
Páscoa, isto é, da plena libertação e aliança eterna que Cristo mesmo selaria com seu 
sacrifício na cruz.

Desta forma, quando a Igreja celebra suas ações de culto, ela faz o memorial de Páscoa de 
Jesus Cristo, o Senhor. O memorial não é apenas a lembrança dos acontecimentos do 
passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus fez em favor da humanidade. Na 
celebração litúrgica, esses acontecimentos se fazem, de certa forma, presentes e atuais. 
Quando a Igreja celebra a liturgia, faz memória da Páscoa de Cristo e esta se faz presente: o 
sacrifício que Cristo ofereceu de uma vez por todas na cruz permanece sempre atual.

A liturgia celebra o único Mistério Pascal de Cristo

Na celebração litúrgica, não só se recordam os acontecimentos que nos salvaram, mas se 
atualizam e se tornam presentes para que os cristãos vivam do mistério salvífico de Cristo e 
deem testemunho do mesmo ao mundo. Visto desta forma, o acontecimento da Cruz e da 
Ressurreição permanece e atrai tudo para a Vida.

O ser da celebração litúrgica não é senão a atualização perene da Palavra de salvação 
dentro e através do rito de culto. Na celebração litúrgica, o mistério da salvação se atualiza e 
se manifesta através do rito.

Nem a Igreja nem a sua liturgia criam o mistério de Cristo: em vez disso, tanto na ordem da 
inteligência (teologia) quanto na da história (revelação), primeiro é o acontecimento salvífico 
de Cristo e depois a sua celebração memorial.
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O rito de culto se encontra no fundamento mesmo da possibilidade do acontecer litúrgico 
e da fé como um acontecimento salvífico na história.

Mistério Pascal e existência cristã

O Novo Testamento funda a vocação cristã, que é chamada ao culto sacrificial pneumático 
a Deus (Rm 12,1; 1Pd 2,5), no acontecimento pascal no qual participam os que creem graças 
à liturgia. Eles se aproximaram "da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém 
celestial, de miríades de anjos, da assembleia festiva" (Hb 12,22-23) graças ao sacrifício de 
Cristo e ao seu sangue, que purifica a consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo 
(Hb 9,14). O sacerdócio universal dos fiéis deriva da ação salvífica de Cristo, cordeiro que os 
resgatou com o seu sangue (1Pd 2,5.9; Ap 1,6; 5,9). Assim como no Antigo Testamento, a 
finalidade de toda a obra salvífica foi, desde o início, o serviço cultual e o sangue do cordeiro 

2misturado, segundo os rabinos, com o da circuncisão, além do valor apotropaico , teve valor 
de expiação e de consagração, assim, toda a moral e espiritualidade cristã resultam estar 
fundadas no Mistério Pascal. De acordo com o Novo Testamento e segundo a mistagogia dos "
padres , consiste em realizar na vida diária a morte e a ressurreição de Cristo, que se realizou "
neles sacramentalmente na imersão e na emersão batismal, e da qual eles se alimentam no 
banquete pascal, renunciando cada dia ao pecado para viver em novidade e liberdade (Rm 
6,3-11); fazendo morrer em si mesmos o que ainda pertence ao mundo fechado e inclinado 
sobre si mesmo e sobre o próprio passado (fornicação, falsidade, apetite desordenado, 
idolatria, ira, malignidade) e buscando as coisas do alto (Cl 3,1-9), os novos céus e a nova 
terra que Deus prepara para eles, não sem eles (2Pd 3,13; Ap 21,1); renovando-se 
continuamente na justiça e na santidade, revestindo-se com sentimentos de misericórdia, 
bondade, humildade, mansidão, paciência: os sentimentos do novo homem, Cristo, em cuja 
imagem devem configurar-se cada vez mais (Ef 4,24; Cl 3,10-12); guardando zelosamente a 
liberdade com que ele os libertou (Gl 5,1).

A vida cristã aparece assim marcada pelo já e não ainda, que caracteriza o acontecimento 
da salvação pascal e a sua celebração na liturgia, pelo que se pode defini-la como uma liturgia 
pascal celebrada na existência: manter desperta a memória de Cristo, que padeceu por eles, 
deixando um exemplo para que caminhem em pós dele (1Pd 2,21); e, portanto, livrar-se do 
velho fermento da malícia e da perversidade (1Cor 5,6), viver como estrangeiros e peregrinos 
(1Pd 2,11), em vela para captar os sinais da passagem libertadora de Deus, com as lâmpadas 
acesas e prontos para acolher o Cristo, que vem como juiz, esposo e salvador (Lc 12,35 e 
par.) e dar aos que a pedirem a razão da esperança que existe neles (1Pd 3,15), cantando as 
obras maravilhosas daquele que os chamou das trevas à sua luz admirável (1Pd 2,9).

Assim, pode-se dizer que a existência cristã consiste em realizar na vida o mistério 
celebrado nos sacramentos (oração coleta da sexta-feira da oitava de Páscoa), em fazer 
passar à vida o que foi recebido pela fé (coleta da segunda-feira da oitava de Páscoa) à espera 
de que se cumpra a bem-aventurada esperança e venha o salvador Jesus Cristo.

2 ue evita o mal, que protege, expiatório, NdoT. Q
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