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EDIÇÃO

Universal: Pelos médicos e pelas equipes 
humanitárias presentes em zonas de 
guerra, que arriscam a própria vida para 
salvar a dos outros.

Dia 07 - 5º Domingo da Quaresma
Dia 14 - Domingo de Ramos e da Paixão 

do Senhor
Dia 18 - Quinta-feira Santa
Dia 19 - Sexta-feira Santa
Dia 19 - Dia do Índio
Dia 20 - Sábado Santo
Dia 21 - Domingo da Páscoa na Ressur-

reição do Senhor 
Dia 21 - Inconfidência Mineira e Tiradentes
Dia 22 - Descobrimento do Brasil
Dia 22 - Dia do Planeta “Terra”
DIA 28 - 2º Domingo da Páscoa
  Domingo da Divina Misericórdia
Dia 30 - Início da 57ª Assembleia Geral dos 

Bispos do Brasil (CNBB)

Liturgia de abril 

Rito da missa da comunidade

ABC da liturgia

Cantos para o mês 

ABC do cristianismo 
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01 SEGUNDA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

LITURGIA DE ABRIL

Os membros do povo de Deus não conse-
guem ver em Jesus o Messias esperado. Não 
creem. Já o funcionário do rei, um pagão, acre-
dita em Jesus e tem o seu filho curado à distân-
cia, antes de Jesus chegar aonde ele estava. A 
cura desse pagão, no Quarto Evangelho, é tão 
importante que João o considera o “segundo 
sinal” realizado por Jesus. A nossa situação se 
parece com a des e homem, que crê apesar da s
distância: é pagão e seu filho nem sequer viu 
Jesus!

Antífona da entrada - Sl 30,7-8

Confio em vós, ó Deus! Alegro-me e exulto 
em vosso amor, pois olhastes, Senhor, minha 
miséria.

Oração do dia

Ó Deus, que renovais o mundo com admirá-
veis sacramentos, fazei a vossa Igreja caminhar 
segundo vossa vontade sem que jamais lhe 
faltem neste mundo os auxílios de que neces-
sita. 

Leitura - Is 65,17-21

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

17Assim fala o Senhor:  Eis que eu criarei 
novos céus e nova terra, coisas passadas serão 

18esquecidas, não voltarão mais à memória.  Ao 
contrário, haverá alegria e exultação sem fim em 

razão das coisas que eu vou criar; farei de 
Jerusalém a cidade da exultação e um povo 

19cheio de alegria.  Eu também exulto com 
Jerusalém e alegro-me com o meu povo; ali 
nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de 

20dor.  Ali não haverá crianças condenadas a 
poucos dias de vida nem anciãos que não 
completem seus dias. Será considerado jovem 
quem morrer aos cem anos; e quem não alcan-
çar cem anos, passará por maldito.  Cons-21

truirão casas para nelas morar, plantarão vinhas 
para comer seus frutos. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 29(30),2.4.5-6. 
11-12a e 13b (R/. 2a)

R. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me 
livrastes!

1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livras-
tes, e não deixastes rir de mim meus inimigos! 
Vós tirastes minha alma dos abismos e me 
salvastes, quando estava já morrendo! R. 

2.  Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-
lhe graças e invocai seu santo nome! Pois sua ira 
dura apenas um momento, mas sua bondade 
permanece a vida inteira; se à tarde vem o pranto 
visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a ale-  
gria. R. 

3.  Escutai-me, Senhor Deus, tende pie-
dade! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma festa, 
Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-
vos! R.
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Aclamação ao Evangelho - Am 5,14

R. Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V. Buscai o bem, não o mal, pois assim vi-
vereis; então, o Senhor, nosso Deus, convosco 
estará! R.

Evangelho - Jo 4,43-54

+Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Jesus partiu da Samaria 43

para a Galileia.  O próprio Jesus tinha decla-44

rado, que um profeta não é honrado na sua 
própria terra.  Quando então chegou à Galileia, 45

os galileus receberam-no bem, porque tinham 
visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, 
durante a festa. Pois também eles tinham ido à 
festa.  Assim, Jesus voltou para Cana da 46

Galileia, onde havia transformado a água em 
vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do 
rei que tinha um filho doente.  Ouviu dizer que 47

Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele 
saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a 
Cafarnaum curar seu filho, que estava mor-
rendo.  Jesus disse-lhe: "Se não virdes sinais e 48

prodígios, não acreditais".  O funcionário do rei  49

disse: "Senhor, desce, antes que meu filho mor-
ra!"  Jesus lhe disse: "Podes ir, teu filho está 50

vivo". O homem acreditou na palavra de Jesus e 
foi embora.  Enquanto descia para Cafarnaum, 51

seus empregados foram ao seu encontro, dizen-
do que o seu filho estava vivo.  O funcionário 52

perguntou a que horas o menino tinha melho-
rado. Eles responderam: "A febre desapareceu, 
ontem, pela uma da tarde".  O pai verificou que 53

tinha sido exatamente na mesma hora em que 
Jesus lhe havia dito: "Teu filho está vivo". Então, 
ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua 
família.  Esse foi o segundo sinal de Jesus. 54

Realizou-o quando voltou da Judeia para a 
Galileia. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

“Criarei novos céus e nova terra, coisas 
passadas serão esquecidas, não voltarão mais à 
memória”, diz o Senhor pela boca do profeta 
Isaías. Peçamos-lhe a graça de partici-                         
par ativamente em seu projeto: R. Deus de 
bondade, ouvi-nos.

1.  Com as Igrejas que nos cinco con-
tinentes proclamam o Evangelho à humanidade 
e nela renovam a esperança, oremos.

2.  Com aqueles que têm sede de justiça e 
tudo fazem para acabar com a violência, em 
todas as suas formas, oremos.

3.  Com os membros das pastorais, asso-
ciações e movimentos que se preparam para a 
Páscoa do Senhor, oremos. 

4.  Com os pais cujos filhos estão longe ou 
doentes ou se tornaram vítimas de algum vício 
ou dependência, oremos.

5.  Com a nossa assembleia celebrante e 
em união com os outros paroquianos que lutam 
por um mundo novo, oremos.

Senhor, ensinai-nos a vos louvar com a vida 
e a trabalhar, unidos uns aos outros, no projeto 
de Deus anunciado por Isaías. 

Oração sobre as oferendas

Possamos, ó Deus, colher os frutos do sacrifí-
cio que vamos oferecer, para que, despojando-
nos da velha criatura, cresçamos numa vida nova. 

Antífona da comunhão - Ez 36,27

Eu colocarei em vós o meu espírito e vos 
farei andar nos meus preceitos, obedecer à 
minha palavra e pô-la em prática.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, nós vos pedimos que vosso sacra-
mento nos santifique, dando-nos uma vida nova 
e levando-nos à eterna salvação. 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 4,43-54

 

O
Evangelho de hoje narra a cura do funcionário real – um centurião romano (cf. Mt 8,5-13; 
Lc 7,1-10) – que acreditou na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é vida de tudo o que 
existe e é capaz de transformar em filhos de Deus os que a acolhem (Jo 1,3-4.12ss.).

-  Jesus retornou da sua viagem a Jerusalém, onde não o acolheram (1,11). As instituições 
religiosas – a aliança, o templo e a lei – o rejeitam. As mediações religiosas deixaram de apontar 
para Deus e tornaram-se fins em si mesmas. A promessa substitui o prometido; a aliança substitui o 
aliado; a lei substitui o amor; o templo substitui Deus. Em outras palavras: o sinal tomou o lugar do 
significado. É o que os profetas sempre denunciaram.

-  Jesus volta então à Galileia, onde os galileus o acolheram (4,45). A finalidade da sua 
atividade é levar as pessoas a conhecer e a acolher o dom de Deus, que é Deus mesmo: Deus que se 
doa ao ser humano.

-  A palavra gera do Alto quem a acolhe. Na passagem anterior (4,4-42), era fonte de vida que 
jorra para a vida eterna; aqui, é vida que volta a pulsar num corpo jovem prestes a morrer (4,47.49). 
O dom de Deus tinha sido anunciado em Jerusalém a Nicodemos, tinha sido acolhido em Salim por 
João Batista e, em Sicar, pela Samaritana. Agora, é oferecido a um funcionário real, que o pede para 
seu filho. 

-  Este segundo “sinal” encerra o primeiro ciclo da atividade de Jesus, que tem como centro 
a fé. O dom da vida física ao filho do centurião é sinal do dom da vida eterna, dado ao pai do menino 
pela fé em Jesus.

-  Diz Silvano Fausti: “A fé não pede para ver sinais e prodígios; sabe, porém, “ler” o 
significado daquele sinal que é a Palavra, descobrindo o que diz, quem a diz e porque a diz. A 
Palavra do Senhor, para o funcionário real que a sabe ler, é certeza de vida. Também nós, através da 
narração daquilo que aconteceu com ele, somos chamados a acreditar como ele, sem ver o 
prodígio. O verdadeiro prodígio que é narrado é o da fé do pai: vida restituída ao filho é o seu reflexo 
especular. O funcionário do rei é como Abraão, nosso pai na fé: a sua vida é crer na promessa do 
Senhor”!

-  A narração é lida – ou ouvida – por nós hoje para que nós, que não vimos o Senhor, como 
Nicodemos, João Batista, a Samaritana, o oficial do rei, possamos encontrá-lo por meio da fé na 
Palavra.

-  Este “segundo” sinal especifica o significado do primeiro, que se deu em Cana da Galileia 
(2,1ss.). Os dois, iluminando-se mutuamente, dão um sentido completo à obra de Jesus: a Palavra 
dá o “vinho bom”, que é o amor, e o amor é a “vida” de quem o acolhe!

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 dos 21 anos de ditadura militar (1964). 

Datas comemorativas: Dia da Mentira. Dia do Humorismo.

"Se Deus me oferecesse numa das mãos toda a verdade e na outra as perguntas sobre a verdade, eu escolheria 
a mão onde está a busca. Onde estão questões e conquistas, sobressaltos e acolhimentos, onde meus anjos 

anunciadores abrem suas asas" (Papa Francisco, Le nude domande sul Vangelo, 2016). 
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02 TERÇA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma.)

A paralisia é um problema físico; o pecado, 
uma paralisia espiritual. Os milagres de Jesus, 
além de seu valor concreto e imediato, são 
sinais de uma libertação maior e mais profunda, 
que ele veio nos dar. O que está nos impedindo 
de caminhar, de ir ao encontro de Deus, de ir ao 
encontro dos irmãos, de carregar nosso próprio 
‘leito’?

Antífona da entrada - Is 55,1

Vós, que tendes sede, vinde às águas; vós 
que não tendes com que pagar, vinde e bebei 
com alegria.

Oração do dia

Ó Deus, que a fiel observância dos exercí-
cios quaresmais prepare o coração dos vossos 
filhos e filhas para acolher com amor o mistério 
pascal e anunciar ao mundo a salvação.

Leitura - Ez 47,1-9.12

Leitura da Profecia de Ezequiel 

1Naqueles dias:  O anjo fez-me voltar até a 
entrada do Templo e eis que saía água da sua 
parte subterrânea na direção leste, porque o 
Templo estava voltado para o oriente; a água 

          corria do lado direito do Templo, a sul do altar.
2 Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e 
fez-me dar uma volta por fora, até à porta que dá 
para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado 

3direito.  Quando o homem saiu na direção leste, 
tendo uma corda de medir na mão, mediu 
quinhentos metros e fez-me atravessar a água: 

4ela chegava-me aos tornozelos.  Mediu outros 
quinhentos metros e fez-me atravessar a água: 

5ela chegava-me aos joelhos.  Mediu mais qui-
nhentos metros e me fez-me atravessar a água: 
ela chegava-me à cintura. Mediu mais quinhen-

tos metros, e era um rio que eu não podia atra-
vessar. Porque as águas haviam crescido tanto, 
que se tornaram um rio impossível de atraves-

6sar, a não ser a nado.  Ele me disse: "Viste, filho 
do homem?" Depois fez-me caminhar de volta 

7pela margem do rio.  Voltando, eu vi junto à 
margem muitas árvores, de um e de outro lado 

8do rio.  Então ele me disse: "Estas águas correm 
para a região oriental, descem para o vale do 
Jordão, desembocam nas águas salgadas do 

9mar, e elas se tornarão saudáveis.  Onde o rio 
chegar, todos os animais que ali se movem po-
derão viver. Haverá peixes em quantidade, pois 
ali desembocam as águas que trazem saúde; e 

12haverá vida onde chegar o rio.  Nas margens 
junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda 
espécie de árvores frutíferas; suas folhas não 
murcharão e seus frutos jamais se acabarão: 
cada mês darão novos frutos, pois as águas que 
banham as árvores saem do santuário. Seus 
frutos servirão de alimento e suas folhas serão 
remédio". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 45(46),2-3.5-6. 
8-9 (R/. 8)
 
R.  Conosco está o Senhor do Universo! 

O nosso refúgio é o Deus de Jacó.
 
1.  O Senhor para nós é refúgio e vigor, 

sempre pronto, mostrou-se um socorro na 
angústia; assim não tememos, se a terra 
estremece, se os montes desabam, caindo nos 
mares. R.

2.  Os braços de um rio vêm trazer alegria à 
Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a 
pode abalar? Deus está no seu meio! Já bem 
antes da aurora, ele vem ajudá-la. R.

3.  Conosco está o Senhor do universo! O 
nosso refúgio é o Deus de Jacó! Vinde ver, 
contemplai os prodígios de Deus e a obra 
estupenda que fez no universo. R.
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Aclamação ao Evangelho - Sl 50(51), 
12a.14a

R.  Glória a vós, Senhor Jesus, Primo-
gênito dentre os mortos!

V.  Criai em mim um coração que seja puro, 
dai-me de novo a alegria de ser salvo! R.

Evangelho - Jo 5,1-16

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1 Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a 
2Jerusalém.  Existe em Jerusalém, perto da por-

ta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, 
3chamada Betesda em hebraico.  Muitos 

doentes ficavam ali deitados - cegos, coxos e 
4paralíticos -.  De fato, uma anjo descia, de vez 

em quando, e movimentava a água da piscina, e 
o primeiro doente que aí entrasse, depois do 
borbulhar da água, ficava curado de qualquer 

5doença que tivesse.  Aí se encontrava um 
homem, que estava doente havia trinta e oito 

6anos.  Jesus viu o homem deitado e sabendo 
que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: 

7"Queres ficar curado?"  O doente respondeu: 
"Senhor, não tenho ninguém que me leve à 
piscina, quando a água é agitada. Quando estou 

8chegando, outro entra na minha frente".  Jesus 
             disse: "Levanta-te, pega na tua cama e anda". 

9 No mesmo instante, o homem ficou curado, 
pegou na sua cama e começou a andar. Ora, 

10esse dia era um sábado.  Por isso, os judeus 
disseram ao homem que tinha sido curado: "É 

  sábado! Não te é permitido carregar tua cama". 
11 Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou 

12disse: 'Pega tua cama e anda'".  Então lhe 
perguntaram: "Quem é que te disse: 'Pega tua 

13cama e anda'?"  O homem que tinha sido 
curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha 
afastado da multidão que se encontrava naquele 

14lugar.  Mais tarde, Jesus encontrou o homem 
no Templo e lhe disse: "Eis que estás curado. 
Não voltes a pecar, para que não te aconteça 

 15coisa pior".  Então o homem saiu e contou aos 
judeus que tinha sido Jesus quem o havia 

16curado.  Por isso, os judeus começaram a 
perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia 
de sábado. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O batismo é uma corrente de água viva, fonte 
de luz, de ressurreição e dom do Espírito. 
Peçamos a Jesus que nos revele este mistério: 
R. Filho de Deus, ouvi-nos.

1.  Por todas as Igrejas locais, para que 
lembrem às comunidades e aos fiéis que ser 
cristão não é só ser batizado, oremos.

2.  Por aquelas regiões do globo onde falta a 
água, para que todos se unam na procura de 
uma solução, oremos.

3.  Pelos que se preparam para o batismo, 
para que os dons do Espírito os façam dar frutos 
de vida, oremos.

4.  Pelos cegos, paralíticos, deficientes físi-
cos ou especiais, para que não sejam abando-
nados, oremos.

5.  Pelo pároco e servidores desta comu-
nidade, para que encontrem em seu ministério 
luz e força, oremos.

Senhor Jesus, Filho de Deus, fazei que as 
raízes da nossa fé mergulhem bem fundo na 
vossa água viva. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Nós vos oferecemos, ó Deus, os dons que 
nos destes para que estes sinais que mani-
festam vossa solicitude para conosco nesta vida 
sejam remédio para a vida eterna.

Prefácio da Quaresma

Antífona da comunhão - Sl 22,1-2

O Senhor é meu pastor, nada me falta; em 
verdes pastagens me faz repousar. Ele me leva 
até águas tranquilas e refaz as minhas forças.
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Oração depois da comunhão

Ó Deus de bondade, purificai-nos e renovai-

nos pelo sacramento que recebemos, de modo 
que sejamos auxiliados hoje e por toda a nossa 
vida.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 5,1-16

L
evante-se, pegue sua cama e ande”, diz Jesus àquele homem que, há trinta e oito anos, 
jazia junto à piscina de Betesda, perto da “porta das Ovelhas”, que tinha esse nome 
porque por ali passavam os animais que seriam sacrificados no Templo. Justamente aí, 

o “cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1,29) salvou aquele homem ‘morto em vida’. 
É o sacrifício de Deus pelo ser humano, que substitui o sacrifício do ser humano a Deus!

-  O doente é “um homem” (v. 5), representação de toda a humanidade. Vegeta no meio de 
uma multidão de seres semelhantes a ele: cegos, coxos e paralíticos, todos doentes, gente que não 
consegue pôr-se de pé. Incapazes de caminhar seguindo a Palavra, são um exército de condenados 
que a Lei exclui da vida e condena à morte em vida. Dizer ‘paralíticos’ é pouco; na verdade, são 
‘ressequidos’, destituídos de linfa vital.

-  É justamente neste ‘açougue’ humano que entra a Palavra feita carne (cf. Jo 1,14). A casa 
do seu Pai (cf. Jo 2,16) é agora esses seus irmãos e irmãs. Jesus é o “bom pastor” (o texto grego diz 
“o belo pastor”) (cf. Jo 10,1-21) que cuida e cura as suas ovelhas (cf. Zc 10,2ss.; Ez 34).

-  O “homem” que está diante de Jesus não pára em pé. Faz 38 anos que carrega o seu fardo, 
numa existência inerte, que está mais para a morte do que para a vida. Não será salvo pela água da 
piscina, que simboliza a natureza, nem pelo poço de Jacó, que simboliza a Lei. A água viva, o dom 
do Pai, será o amor do Pai pelo Filho, que o Filho ‘despeja’ sobre seus irmãos e irmãs.

-  O homem ‘ressequido’ sabe, como todos os homens, que é destinado à morte. A Palavra, 
porém, o cura daquela “doença mortal” que é a vida, inteira ou a meias. É sábado, festa de Deus e 
do homem que se encontram, finalmente, juntos!

-  Origem dessa condição deplorável é um “pecado” (v. 14). Não se sabe qual, mas se sabe 
que é. O pecado, com efeito, separa o ser humano do seu princípio e do seu fim. A primeira cura, 
quer dizer, a principal, feita por Jesus, é comunicar a nós, ressequidos, a mesma relação que ele, o 
Filho – que é nosso pastor – tem com o Pai (cf. Jo 10,1-21). A lei é incapaz de fazê-lo; a graça e a 
verdade do Filho o fazem em abundância!

SÃO FRANCISCO DE PAULA, EREMITA
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(MISSA do Comum dos religiosos - MR pag 776) 

de Paula. Auxiliados por seus méritos e se-
guindo o seu exemplo, possamos alcançar o 
prêmio que prometestes aos humildes.

Oração do dia

Ó Deus, que exaltais os humildes, vós ele-
vastes à glória dos vossos santos São Francisco 

“

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 as Ilhas Malvinas (1982). Greve conjunta em oito países da Europa pelo emprego e 
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Jesus vive em plena e constante relação com 
Deus. A sua união com Deus é tal que revela 
Deus como Pai e a ele como Filho. Nós também 
somos um nó de relações. Quem é Deus para 
nós? Quem somos nós? Quem são os outros 
para nós? O que representam as coisas em 
nossa vida?

Antífona da entrada - Sl 68,14

A vós, Senhor, minha oração dirijo, no tempo 
em que me ouvis; respondei-me, ó Deus, com a 
largueza de vossa misericórdia e com a verdade 
de vossa salvação.

Oração do dia

Ó Deus, que recompensais os méritos dos 
justos e perdoais aos pecadores que fazem 
penitência, sede misericordioso para conosco: 
fazei que a confissão de nossas culpas alcance 
o vosso perdão. 

Leitura - Is 49,8-15

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

8 Isto diz o Senhor: "Eu atendo teus pedidos 
com favores e te ajudo na obra de salvação; 
preservei-te para seres elo de aliança entre os 
povos, para restaurar a terra, para distribuir a 

9herança dispersa;  para dizer aos que estão pre-
sos: 'Saí!' e aos que estão nas trevas: 'Mostrai-
vos'. E todos se alimentam pelas estradas e até 

10nas colinas estéreis se abastecem;  não 
sentem fome nem sede, não os castiga nem o 
calor nem o sol, porque o seu protetor toma 

03 QUARTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

11conta deles e os conduz às fontes d'água.  Farei 
de todos os montes uma estrada e os meus 

 12caminhos serão nivelados.  Eis que estão vindo 
de longe, uns chegam do Norte e do lado do 

13mar, e outros, da terra de Sinim".  Louvai, ó 
céus, alegra-te, terra; montanhas, fazei ressoar 
o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e 

14se compadece dos pobres.  Disse Sião: "O 
Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se 

15de mim!"  Acaso pode a mulher esquecer-se do 
filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto 
de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, 
não me esquecerei de ti. - Palavra do Senhor. 

Salmo responsorial - Sl 144(145),8-9. 
13cd-14.17-18 (R/.8a)

R. Misericórdia e piedade é o Senhor.

1.  Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é 
amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é 
muito bom para com todos, sua ternura abraça 
toda criatura. R.

2.  O Senhor é amor fiel em sua palavra, é 
santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta 
todo aquele que vacila e levanta todo aquele que 
tombou. R.

3.  É justo o Senhor em seus caminhos, é 
santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da 
pessoa que o invoca, de todo aquele que o 
invoca lealmente. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 11,25a.26

R. Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. 
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. R.
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as conquistas sociais (1993). 

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

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
3 

de
 A

br
il 

-Q
ua

rt
a-

fe
ira

 d
a 

4ª
 S

em
an

a 
da

 Q
ua

re
sm

a

10

Evangelho - Jo 5,17-30

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo,  Jesus respondeu aos ju- 17

deus: "Meu Pai trabalha sempre, portanto tam-
bém eu trabalho". Então, os judeus ainda mais 18 

procuravam matá-lo, porque, além de violar o 
sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se, 
assim, igual a Deus.  Tomando a palavra, Jesus 19

disse aos judeus: "Em verdade, em verdade vos 
digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo; 
ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai 
faz, o Filho o faz também.  O Pai ama o Filho e 20

lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mos-
trará obras maiores ainda, de modo que ficareis 
admirados.  Assim como o Pai ressuscita os 21

mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a 
vida a quem ele quer.  De fato, o Pai não julga 22

ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de 
julgar,  para que todos honrem o Filho, assim 23

como honram o Pai. Quem não honra o Filho, 
também não honra o Pai que o enviou.  Em ver-24

dade, em verdade vos digo, quem ouve a minha 
palavra e crê naquele que me enviou, possui a 
vida eterna. Não será condenado, pois já passou 
da morte para a vida.  Em verdade, em verdade, 25

eu vos digo: está chegando a hora, e já chegou, 
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de 
Deus e os que a ouvirem, viverão.  Porque, 26

assim como o Pai possui a vida em si mesmo, 
do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a 
vida em si mesmo.  Além disso, deu-lhe o 27

poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem.        
28 Não fiqueis admirados com isso, porque vai 
chegar a hora, em que todos os que estão nos 
túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão:  aque-29

les que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida; 
e aqueles que praticaram o mal, para a conde-
nação.  Eu não posso fazer nada por mim 30

mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu 
julgamento é justo, porque não procuro fazer a 
minha vontade, mas a vontade daquele que me 
enviou. - Palavra da Salvação.

 

Preces dos fiéis

"Meu Pai trabalha sempre, por isso eu 
também trabalho". E o trabalho de Jesus consiste 
em salvar, dar a vida, ressuscitar. Para que ele 
realize sua obra também em nós, peçamos:           
R. Ressuscita-nos para a vida, Senhor. 

1.  Senhor, Deus de Israel e nosso Pai, dai 
coragem aos profetas que anunciam o Reino e 
denunciam o antirreino, oremos.

2.  Senhor, Deus clemente e compassivo, 
abri os olhos das nações de todo o mundo e fazei 
que se convertam, oremos.

3.  Senhor Deus, autor de tantas maravil-
has, conduzi ao vosso Reino os fiéis, os catecú-
menos e os catequistas, oremos.

4.  Senhor, Deus de tudo quanto existe, que 
trabalhais continuamente, fazei que haja vida e 
vida em plenitude, oremos.

5.  Senhor Deus, Pai de Jesus e nosso Pai, 
ensinai-nos a vos servir e amar, a servir os ir-
mãos e amá-los, oremos.

Deus eterno, santo e justo, ensinai-nos a 
cumprir a vossa vontade, para chegarmos à 
contemplação da vossa glória. 

Oração sobre as oferendas

Ó Deus de clemência, que a força deste 
sacrifício nos lave da antiga culpa e nos faça 
crescer na vida nova participando da vossa 
salvação. 

Antífona da comunhão - Jo 3,17

Deus não enviou seu Filho para julgar o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por 
ele.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus: não permitais que 
a Eucaristia, instituída para salvar-nos, possa 
levar à condenação aqueles que a recebem. 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 5,17-30

esus, agora, está no Templo. O milagre do homem 'ressequido' levantou uma polêmica 

Jsobre a interpretação da lei, pois Jesus o curara num sábado, no qual a lei manda parar 
(sábado, em hebraico, significa 'parar') (cf. Jo 5,10ss.).

-  A lei, em si, é uma coisa boa e necessária, mas, quando a absolutizamos, acabamos por 
sacrificar a ela justamente o que ela pretende proteger: o ser humano. A lei – é Jesus que o diz – foi 
feita para o homem, e não vice-versa (cf. Mc 2,27).

-  A conversão mais difícil é a conversão da lei ao Evangelho, como fizeram Paulo e os 
fariseus que se tornaram cristãos (cf. Fl 3,1ss.). Essa conversão tem muitas faces: do pecado ao 
perdão, da culpa à reconciliação, do que gostaríamos de ser ao que, de fato, somos! Numa palavra: 
é crer no amor de Deus por nós (cf. 1Jo 4,16), que nos faz passar da morte para a vida!

-  A moldura da cura daquele homem – que estava 'ressequido' e, agora, está 'são' (o texto 
repete 5 vezes esta palavra: cf. Jo 5,4.6.11.14.15) – é o sábado, a festa: a plenitude de vida de que 
está privada a humanidade que jaz à beira da piscina de Betesda! Jesus devolve o ser humano à 
fonte da vida, da qual tinha se afastado (cf. Jr 2,13). A certeza da morte, que nos paralisa durante 
toda a vida (cf. Hb 2,14ss.), torna-se capacidade de caminhar na liberdade. O homem “paralisado” 
volta a ser “homo viator” (homem a caminho), cavaleiro da esperança! 

-  Por isso, ao ser acusado de curar de sábado, Jesus não teme afirmar que seu Pai “continua 
trabalhando até agora e (ele, Jesus) também trabalha” (cf. Jo 5,17). Aparentemente em repouso (cf. 
Gn 2,2-3), Deus está sempre trabalhando, para levar a criação ao sétimo dia, no qual Ele 
“completou a sua obra” e “repousou” (cf. Gn 2,2ss.). Mas, afinal, Deus repousou ou trabalhou no 
sétimo dia? O seu repouso é completar a sua obra, que consiste em introduzir o ser humano no 
próprio repouso. Jesus não trabalha de sábado para transgredir a lei ou provocar a autoridade. Isso 
não teria sentido. O seu agir não é nem transgressão nem provocação. É, antes, sinal da ação que o 
Pai realiza no mundo para levá-lo à liberdade do Filho.

-  No fundo da aparente transgressão ou provocação, está uma verdade mais profunda – aliás, 
a verdade mais profunda – que só a fé desvela: “o Pai ama o Filho” (Jo 5,20). Esta é a verdade, 
nunca entendida e sempre esquecida, que funda a existência humana. Jesus veio justamente para 
despertar em nós esta lembrança, lamentavelmente removida nos porões de nossa consciência. 
Deus é seu Pai; ele é o Filho. Aquilo que o primeiro faz, o outro também o faz, por dom seu. A relação 
entre os dois é uma relação de amor correspondido. O amor recíproco é a vida dos dois: o Espírito 
Santo, o “terceiro” que faz dos dois “um”, o “beijo” dos dois, idênticos no ser, no entender e no 
querer, também no julgar e no agir.

-  A sequência do discurso é um mergulho, não na piscina de Betesda, onde só os mais 
rápidos – quer dizer, ninguém – consegue entrar, mas no mistério de 'unidade' e 'distinção', próprio 
do amor, que se revela nos atos e nas palavras do Filho feito homem e, por reflexo, no mistério 
próprio de Deus. O amor é a distinção e a superação do distinto (Hegel, Lições sobre filosofia da 
religião)!

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). 

"Por favor! A Missa não é um espetáculo: é ir ao encontro da paixão, da ressurreição do Senhor". 
(Papa Francisco)
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04 QUINTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Ao longo do Evangelho de João, desenrola-
se um processo entre Jesus e o mundo. Como 
em todo processo, são convocadas testemu-
nhas. A favor de Jesus, testemunham não são 
suas obras – que o quarto Evangelho chama de 
“sinais” – mas João Batista, as Sagradas Es-
crituras e o próprio Pai. Deveria bastar. Mas os 
judeus – sinônimo de pessoas sem fé no Evan-
gelho de João – não enxergam e não acolhem a 
verdade que está em Jesus. Uma parábola da 
nossa situação!

Antífona da entrada - Sl 104, 3-4

Exulte o coração dos que buscam a Deus. 
Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem 
cessar a sua face.

Oração do dia

Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, 
corrigidos pela penitência e renovados pelas boas 
obras, possamos perseverar nos vossos man-
damentos e chegar purificados às festas pascais.

Leitura - Ex 32,7-14

Leitura do Livro do Êxodo 

7Naqueles dias,  O Senhor falou a Moisés: 
“Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo,         

8que tiraste da terra do Egito.  Bem depressa 
desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. 
Fizeram para si um bezerro de metal fundido, 
inclinaram-se em adoração diante dele e 
ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: 'Estes são 
os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do 

9Egito!’”  E o Senhor disse ainda a Moisés: “Vejo 
10que este é um povo de cabeça dura.  Deixa que 

minha cólera se inflame contra eles e que eu os 
            extermine. Mas de ti farei uma grande nação”. 

11 Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu 

Deus, dizendo: “Por que, ó Senhor, se inflama a 
tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do 

12Egito com grande poder e mão forte?  Não 
permitas, te peço, que os egípcios digam: ‘Foi 
com má intenção que ele os tirou, para fazê-los 
perecer nas montanhas e exterminá-los da face 
da terra’. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniqui-

13dade do teu povo.  Lembra-te de teus servos 
Abraão, Isaac e Israel, com os quais te compro-
meteste por juramento, dizendo: ‘Tornarei os 
vossos descendentes tão numerosos como as 
estrelas do céu; e toda esta terra de que vos falei, 
eu a darei aos vossos descendentes como he-

14rança para sempre’”.  E o Senhor desistiu do 
mal que havia ameaçado fazer ao seu povo.               
- Palavra do Senhor.

 
Salmo responsorial - Sl 105(106),19-
20.21-22.23 (R/. 4a)

R. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, se-
gundo o amor para com vosso povo!

1.  Construíram um bezerro no Horeb e 
adoraram uma estátua de metal; eles trocaram o 
seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um 
boi que come feno. R.

2.  Esqueceram-se do Deus que os salvara, 
que fizera maravilhas no Egito; no país de Cam 
fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, 
tantas coisas assombrosas. R.

3.  Até pensava em acabar com sua raça, 
não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, 
intercedendo junto a ele, para impedir que sua 
ira os destruísse. R.

 Aclamação ao Evangelho - Jo 3,16

R.  Jesus Cristo, sois bendito, sois o 
Ungido de Deus Pai!

V.  Deus o mundo tanto amou que lhe deu 
seu próprio Filho, para que todo o que nele crer, 
encontre vida eterna. R.
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 Evangelho - Jo 5,31-47

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus aos judeus:                 

31 "Se eu der testemunho de mim mesmo, meu 
testemunho não vale.  Mas há um outro que dá 32

testemunho de mim, e eu sei que o testemunho 
que ele dá de mim é verdadeiro.  Vós man-33

dastes mensageiros a João, e ele deu teste-
munho da verdade.  Eu, porém, não dependo 34

do testemunho de um ser humano. Mas falo 
assim para a vossa salvação.  João era uma  35

lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com 
prazer vos alegrastes por um tempo com a sua 
luz.  Mas eu tenho um testemunho maior que o 36

de João; as obras que o Pai me concedeu 
realizar. As obras que eu faço dão testemunho 
de mim, mostrando que o Pai me enviou.  E 37

também o Pai que me enviou dá testemunho a 
meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem 
vistes sua face,  e sua palavra não encontrou 38

morada em vós, pois não acreditais naquele que 
ele enviou.  Vós examinais as Escrituras, 39

pensando que nelas possuís a vida eterna. No 
entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, 
40 mas não quereis vir a mim para ter a vida 
eterna!  Eu não recebo a glória que vem dos 41

homens.  Mas eu sei que não tendes em vós o 42

amor de Deus.  Eu vim em nome do meu Pai, e 43

vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse 
em seu próprio nome, a este vós o receberíeis.  
44 Como podereis acreditar, vós que recebeis 
glória uns dos outros e não buscais a glória que 
vem do único Deus?  Não penseis que eu vos 45

acusarei diante do Pai. Há alguém que vos 
acusa: Moisés, no qual colocais a vossa espe-
rança.  Se acreditásseis em Moisés, também 46

acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim 
que ele escreveu.  Mas se não acreditais nos 47

seus escritos, como acreditareis então nas 
minhas palavras?" - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Moisés, intercedendo pelo povo, que tinha 

preferido adorar o bezerro de ouro a seguir e 
servir o Deus da vida e da liberdade, é imagem 
de Jesus, que não desiste do seu povo e insiste 
em iluminá-lo e salvá-lo. Peçamos a graça de 
nos abrir a ele e ao seu projeto de vida. R. Pai de 
misericórdia, ouvi-nos.

1.  Iluminai o Papa Francisco, os bispos, os 
presbíteros e os diáconos, os leigos e leigas, os 
religiosos e as religiosas, oremos.

2.  Fazei que os povos do mundo inteiro vos 
conheçam graças ao anúncio do Evangelho e ao 
testemunho dos cristãos, oremos.

3.  Apaixonai pela verdade os responsáveis 
pelos meios de comunicação e os que somos 
atingidos por eles, oremos.

4.  Animai os que andam cansados e opri-
midos, aliviai de suas dores os que mais sofrem 
e mais precisam, oremos.

5. Infundi em nossos corações uma fé 
profunda, uma esperança firme e uma caridade 
paciente e operante, oremos. 

Senhor, Pai de misericórdia e Deus de bon-
dade, dai-nos a graça de crer em Jesus, vosso 
Filho, de abrir-nos à sua mensagem e de colocá-
la em prática. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que as 
oferendas deste sacrifício protejam nossa 
fraqueza, livrando-nos de todo mal.

Antífona da comunhão - Jr 31,33

Gravarei neles a minha lei, hei de escrevê-la 
em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles 
serão o meu povo.

Oração depois da comunhão

Fazei, ó Deus, que esta comunhão nos 
purifique e liberte de toda culpa. Se a cons-
ciência do pecado nos aflige, o socorro celeste 
nos alegre.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 5,31-47

D
epois da cura do homem ‘ressequido’ (Jo 5,1-9) e da discussão provocada pelos ‘judeus’ 
(‘judeus’, no Evangelho de João, simbolizam os que não creem) (Jo 5,10-18), houve a 
revelação do Filho, que cumpre a vontade do Pai, dando a vida aos irmãos e irmãs (Jo 5, 

19-30). Agora, Jesus denuncia a incredulidade, que impede a nossa transformação em “filhos” e 
“filhas”. A palavra de Jesus é clara e dura: “o amor de Deus não está dentro de vocês” (Jo 5,42)!

-  Jesus apresenta as credenciais de tudo o que tem afirmado, convocando as testemunhas 
que depõem em seu favor: em primeiro lugar, o Pai; depois, João Batista, que empresta sua voz ao 
Pai; enfim, as suas obras de Filho e o seu poder de enviado (cf. Jo 5,31-36). 

-  A rejeição dos seus adversários vem do fato de que não acolheram a revelação das 
Escrituras que eles, todavia, veneram (cf. Jo 5,37-40). O problema é que quem não tem em si o 
amor de Deus não entende as Escrituras, as quais falam, do início ao fim, do amor do Pai e do Filho 
comunicado aos filhos e filhas (cf. Jo 5,41-47).

-  As duras e claras palavras de Jesus – “o amor de Deus não está dentro de vocês”! – fazem 
vir à luz as nossas resistências, rasgam as trevas que nos impedem de entender e aceitar a Palavra 
que nos salva. É como a ação do bisturi no órgão doente.

-  Na raiz da nossa incompreensão, está o mal radical do ser humano, que espera a “glória” 
que vem dos outros, ao invés daquela que vem de Deus: “Como é que vocês poderão acreditar, se 
vivem elogiando uns aos outros, e não buscam a glória que vem do Deus único?” (Jo 5,44). 

-  Não pode crer em Deus e confiar no seu amor de Pai quem procura em si ou nos outros sua 
própria identidade. Jesus, porém, não acusa ninguém: é a própria lei – a que recorrem os seus 
acusadores – que os acusa por sua incredulidade. Crer na Escritura é crer em Jesus, o Filho 
salvador dos irmãos e irmãs, pois a Escritura não fala de outra coisa senão do amor do Pai. 

-  São Jerônimo dizia: “Quem não conhece a Escritura não conhece Cristo, pois toda a 
Escritura fala de Cristo”! A lei e os profetas falam de Cristo e em Cristo encontram o seu 
cumprimento.

-  Se, por um lado, o Pai, João Batista e as obras do próprio Cristo testemunham em favor do 
Filho, nós, por outro lado, somos os destinatários desse testemunho. Os destinatários daquele 
testemunho são aqueles e aquelas que, em qualquer tempo e lugar, o escutam. A palavra das 
testemunhas põe em movimento a sua inteligência e a sua vontade. Precisam ter a mente aberta 
para acolhê-la e levá-la à prática, colhendo, assim, todos os seus frutos. Concretamente, o 
testemunho do Filho – que fala do amor do Pai, que é o próprio amor do Pai falando – é reconhecido 
e acolhido por quem está em sintonia com ele. De fato, só quem ama pode sintonizar com o amor.

SANTO ISIDORO, BISPO E DOUTOR DA IGREJA 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Comum dos pastores: para bispos - MR, 754 ou doutores MR 765) 

ração de Santo Isidoro, para que por sua inter-
cessão ajude a Igreja, por ele alimentada com a 
vossa doutrina. 

Oração do dia

Ouvi, ó Deus, as nossas preces na comemo-

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). Carlos Fuentealba (Argentina, 2007)
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Como é fácil ficar nas aparências e não co-
nhecer a verdadeira realidade das pessoas! 
Informações falsas ou incompletas, impressões 
parciais, preconceitos, tudo pode atrapalhar ou 
até impedir o conhecimento de alguém. Com 
Jesus também foi assim. Só os pequeninos, li-
vres e desarmados, puderam ver e crer.

Antífona da entrada - Sl 53,3-4

Salvai-me, ó Deus, por vosso nome, libertai-
me por vosso poder. Deus, ouvi a minha oração, 
escutai as palavras que vos digo.

Oração do dia

Ó Deus, que preparastes para a nossa fra-
queza os auxílios necessários à nossa reno-
vação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los 
frutificar em nossa vida.

Leitura - Sb 2,1a.12-22

Leitura do Livro da Sabedoria 

1ª Dizem entre si, os ímpios, em seus falsos 
12raciocínios:  Armemos ciladas ao justo, 

porque sua presença nos incomoda: ele se opõe 
ao nosso modo de agir, repreende em nós as 
transgressões da lei e nos reprova as faltas 

13contra a nossa disciplina.  Ele declara possuir 
o conhecimento de Deus e chama-se 'filho de 

14 Deus'. Tornou-se uma censura aos nossos 
                pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável; 

05 SEXTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

15 sua vida é muito diferente da dos outros, e 
16seus caminhos são imutáveis.  Somos com-

parados por ele à moeda falsa e foge de nossos 
caminhos como de impurezas; proclama feliz a 
sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus 

17por pai.  Vejamos, pois, se é verdade o que ele 
diz, e comprovemos o que vai acontecer com 

18ele.  Se, de fato, o justo é 'filho de Deus', Deus o 
defenderá e o livrará das mãos dos seus ini-

19migos.  Vamos pô-lo à prova com ofensas e 
tor-turas, para ver a sua serenidade e provar a 

20sua paciência;  vamos condená-lo à morte 
vergonhosa, porque, de acordo com suas pala-

21vras, virá alguém em seu socorro".  Tais são os 
pensamentos dos ímpios, mas enganam-se; 

22pois a malícia os torna cegos,  não conhecem 
os segredos de Deus, não esperam recompensa 
para a santidade e não dão valor ao prêmio 
reservado às vidas puras. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 33(34),17-18. 
19-20. 21.23 (R/. 19a)

R. Do coração atribulado está perto o 
Senhor.

1.  O Senhor 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.

2.  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.

3.  Mesmo os seus ossos ele os guarda e os 
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Memória histórica: A Coroa Portuguesa incentiva casamentos entre indígenas, negros e brancos 
(1775). Criação Organização do Tratado do Atlântico Norte [OTAN] (Washington, 1949).

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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protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. 
Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e 
castigado não será quem nele espera. R.

Aclamação ao Evangelho - Mt 4, 4b

R. Glória a Cristo, Imagem do Pai a ple-
na verdade nos comunicai!

V. O homem não vive somente de pão, mas 
de toda palavra da boca de Deus. R.

Evangelho - Jo 7,1-2.10.25-30

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Jesus andava percorrendo 1

a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque             
os judeus procuravam matá-lo.  Entretanto, 2

aproximava-se a festa judaica das Tendas.                
10 Quando seus irmãos já tinham subido, então 
também ele subiu para a festa, não publica-
mente mas sim, como que às escondidas.              
25 Alguns habitantes de Jerusalém disseram 
então: "Não é este a quem procuram matar?                   
26 Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será 
que, na verdade, as autoridades reconheceram 
que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos 27

donde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá 
donde ele é".  Em alta voz, Jesus ensinava no 28

Templo, dizendo: "Vós me conheceis e sabeis 
de onde sou; eu não vim por mim mesmo, mas o 
que me enviou é fidedigno. A esse, não o co-
nheceis,  mas eu o conheço, porque venho da 29

parte dele, e ele foi quem me enviou".  Então, 30

queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão 
nele, porque ainda não tinha chegado a sua 
hora. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

As intrigas dos poderosos e as maquinações 
dos ímpios contra o justo são uma constante na 
história. Na história de Jesus, mostram toda a sua 
diabólica cegueira e maldade. Peçamos ao Pai a 
graça de percebê-las, a força de não ceder a elas 

e a coragem de lutar contra elas. R. Salvai-nos, 
Senhor.

1. Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
reconheça seus erros e não cesse de proclamar 
a mensagem da salvação, oremos. 

2. Pelos que se sofrem por assumir as justas 
causas da humanidade, que são causas do Deus 
vivo e verdadeiro, oremos.

3. Pelos que são difamados, perseguidos e 
ameaçados de morte, para que tenham a 
solidariedade da Igreja, oremos.

4. Pelos que resistem aos prepotentes e 
opressores, para que tenham a sabedoria do 
alto e o apoio dos humildes, oremos.

5. Por nós próprios e pelos nossos fami-
liares, para que as dificuldades nos unam e as 
alegrias nos impulsionem, oremos.

Senhor Deus, ensinai-nos a permanecer se-
renos como o Cordeiro de Deus que tira o peca-
do do mundo, que, por sua morte, nos trouxe a 
salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos 
séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus onipotente, que este sacrifício, 
santificando-nos pelo seu poder, leve-nos, cada 
vez mais puros, àquele que é sua fonte.

Prefácio da Quaresma

Antífona da comunhão - Ef 1,7

Temos a redenção em Cristo pelo seu san-
gue e pela riqueza de sua graça, o perdão dos 
pecados.

Oração depois da comunhão

Senhor Deus, tendo já passado da antiga 
para a nova criação, despojemo-nos agora do 
homem velho, renovando-nos para a santidade 
do homem novo.

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
5 

de
 A

br
il 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
4ª

 S
em

an
a 

da
 Q

ua
re

sm
a

17

SÃO VICENTE FERRER, PRESBÍTERO
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(MISSA: Missionários - MR, 761) 

vosso Evangelho, dai-nos a alegria de contem-
plar no céu o Cristo, nosso Rei, cuja vinda como 
juiz foi por ele anunciada. 

Oração do dia

Ó Deus, que suscitastes na Igreja o pres-
bítero São Vicente Ferrer para a pregação do 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 7,1-2.10.25-30

 

O
espectro da morte ronda cada vez mais perto de Jesus. Aproxima-se a festa das Cabanas. 
Nesta festa – também chamada de Tabernáculos – agradece-se a Deus pelo resultado das 
colheitas (cf. Lv 23,34; Dt 16,13). Seus irmãos tentam-no a ir de peito aberto para a festa, 

em Jerusalém (cf. Jo 7,3-5). Mas ele responde que o seu momento – a sua hora – ainda não chegou 
(cf. Jo 7,6). Depois, porém, vai para a festa, com os irmãos, mas clandestinamente (cf. Jo 7,10).

-  Em Jerusalém, o cerco vai se fechando em torno dele: “Não é este que estão procurando 
para matar? Ele está aí falando em público, e ninguém diz nada! Será que até as autoridades 
reconheceram que ele é o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde vem esse Jesus, mas, 
quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde ele vem” (Jo 7,25-27).

-  O centro do debate é a identidade de Jesus, que não quer ser julgado segundo as 
aparências, mas com um julgamento justo (cf. Jo 7,24). Julgamento justo, no caso do “profeta” 
Jesus, só pode vir de um confronto das suas palavras com as suas obras.

-  Essas intrigas e os interrogatórios que se sucedem, porém, oferecem a Jesus ocasião para 
revelar que a sua obra, a sua palavra e a sua pessoa – em plena e perfeita coerência – são de origem 
divina.

-  Ele é o Filho, desde sempre junto ao Pai (cf. Jo 1,1-2), que nos convida a receber o dom do 
Espírito (cf. Jo 7,37), para sermos tornados filhos e filhas do Pai, amados e amadas do Amor 
amante, irmãos e irmãs do Amor amado, envolvidos no amor-pessoa (o Espírito Santo) que 
eternamente circula entre Pai e Filho.

- As perguntas da multidão e as reações dos chefes em relação a Jesus são as mesmas que a 
comunidade cristã teve que enfrentar em seus inícios, e são as mesmas que a Palavra suscita em 
todos os que a escutam, hoje como ontem. Como pode um homem dizer palavras que não vêm do 
homem, mas do próprio Deus? Como pode colocar-se acima da lei, que é divina (cf. Ex 20,1ss.; Dt 
5,1ss.), em nome do ser humano, da vida, do bem, do amor? Como pode vir de Deus, pretender ser 
Deus e chamar a Deus de “meu Pai”?

-  É o escândalo intransponível de Jesus, que o evangelista João dramaticamente apresenta, 
desde o início, como o Filho unigênito do Pai, tornando carne (cf. Jo 1,14) para mostrar aos irmãos 
e irmãs o rosto do Pai, que nunca ninguém viu (cf. Jo 1,18). Em Jesus, temos uma humanidade 
como a nossa, que conhecemos bem; por isso, temos condições de ver suas obras e ouvir suas 
palavras. Mas tudo o que conhecemos dele sustenta a “pretensão” – isso mesmo, a “pretensão” – 
de apontar para além dele, para a “glória” que pensamos conhecer pela Escritura, para o mistério 
desconhecido de Deus, que, na verdade, não conhecemos. Aí está a encruzilhada. Que estrada 
vamos pegar? A estrada que desemboca no acolhimento do mistério ou a estrada íngreme que 
termina na cruz?
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06 SÁBADO DA 4ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

O que o preconceito não faz para atrapalhar 
ou impedir o acesso à verdade! Como é difícil 
acreditar que um “zé-ninguém” da Galileia pos-
sa ser o messias! Como são poucos os que, indo 
além das certezas e dos preconceitos, chegam 
respeitosos e acolhedores ao mistério de Jesus! 
Não só ontem; hoje também.

Antífona da entrada - Sl 17,5-7

As ondas da morte me cercavam, tragavam-se 
as torrentes infernais; na minha angústia chamei 
pelo Senhor, de seu templo ouviu a minha voz.

Oração do dia

Ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os 
nossos corações, pois, sem o vosso auxílio, não 
vos podemos agradar. 

Leitura - Jr 11,18-20

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

18 Senhor, avisaste-me e eu entendi; fizeste-
me saber as intrigas deles.  Eu era como man-19

so cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que 
tramavam contra mim: "Vamos cortar a árvore 
em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos 
vivos, para seu nome não ser mais lembrado".    
20 E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com 
justiça e perscrutas os afetos do coração, con-

cede que eu veja a vingança que tomarás contra 
eles, pois eu te confiei a minha causa. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 7,2-3.9bc-10. 
11-12 (R/. 2a)

R.  Senhor meu Deus, em vós procuro o 
meu refúgio.

1.  Senhor meu Deus, em vós procuro o 
meu refúgio: vinde salvar-me do inimigo, 
libertai-me! Não aconteça que agarrem minha 
vida como um leão que despedaça a sua presa, 
sem que ninguém venha salvar-me e libertar-
me! R.

2.  Julgai-me, Senhor Deus, como eu me-
reço e segundo a inocência que há em mim! 
Ponde um fim à iniquidade dos perversos, e 
confirmai o vosso justo, ó Deus-justiça, vós que 
sondais os nossos rins e corações. R.

3.  O Deus vivo é um escudo protetor, e 
salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz, 
e ele julga com justiça, mas é um Deus que 
ameaça cada dia. R.

 Aclamação ao Evangelho - Lc 8,15

R.  Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor!

V.  Felizes os que observam a palavra do 
Senhor, de reto coração, e que produzem muitos 
frutos, até o fim perseverantes! R.
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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). Virgílio Serrão Sacramento (Mojú, Pará, 1987).

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

0

5

25

75

95

100



D
ia

 0
6 

de
 A

br
il 

- 
S

áb
ad

o 
da

 4
ª 

S
em

an
a 

da
 Q

ua
re

sm
a

19

 Evangelho - Jo 7,40-53

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Ao ouvirem as palavras de 40

Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: 
"Este é, verdadeiramente, o Profeta".  Outros di-41

ziam: "Ele é o Messias". Mas alguns objetavam: 
"Porventura o Messias virá da Galileia?  Não diz 42

a Escritura que o Messias será da descendência 
de Davi e virá de Belém, povoado de onde era 
Davi?"  Assim, houve divisão no meio do povo 43

por causa de Jesus.  Alguns queriam prendê-lo, 44

mas ninguém pôs as mãos nele.  Então, os 45

guardas do Templo voltaram para os sumos sa-
cerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: 
"Por que não o trouxestes?"  Os guardas respon-46

deram: "Ninguém jamais falou como este ho-
mem".  Então os fariseus disseram-lhes: "Tam-47

bém vós vos deixastes enganar?  Por acaso al-48

gum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? 
49 Mas esta gente que não conhece a Lei, é mal-
dita!"  Nicodemos, porém, um dos fariseus, 50

aquele que se tinha encontrado com Jesus ante-
riormente, disse:  "Será que a nossa Lei julga 51

alguém, antes de o ouvir e saber o que ele fez?"  
52 Eles responderam: "Também tu és galileu, 
porventura? Vai estudar e verás que da Galileia 
não surge profeta".  E cada um voltou para sua 53

casa. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Na voz do profeta perseguido e maltratado, 
reconhecemos a voz de Jesus na sua vida, na 
sua pregação e no silêncio da Cruz. Unidos à sua 
dor, peçamos ao Pai: R. Senhor, misericórdia.

1.  Pelos cristãos e cristãs que transmitem o 
Evangelho no meio de perigos e mantêm sua fé 
em plena perseguição, oremos.

2.  Pelos que não têm liberdade em seus 
países e pelos cidadãos de outros países que 
lhes são solidários, oremos.

3. Pelos que se deixam cativar pela pessoa 
de Jesus e pelos que fazem de Jesus o centro de 
sua vida, oremos. 

4.  Pelos que procuram a verdade, respei-
tam as opiniões alheias e sofrem desrespeito e 
discriminação, oremos. 

5.  Pelos irmãos e irmãs falecidos, pelos 
que sofrem por sua partida e pelos que anun-
ciam a ressurreição, oremos.

Senhor, vós que permitistes que o vosso 
Filho fosse destruído como árvore cheia de vida 
e vigor, ensinai-nos a respeitar escrupulo-
samente a vida do nosso planeta e a vida de 
todos os seus habitantes, para vossa glória e 
nosso próprio bem.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, pelas oferendas que vos apresen-
tamos, possamos ser reconciliados convosco e 
nossas vontades, mesmo rebeldes, sejam 
reconduzidas a vós.

Antífona da comunhão - 1 Pd 1,19

Pelo sangue precioso de Cristo, cordeiro 
sem mancha e sem defeito, fomos resgatados.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso 
sacramento nos purifique e possamos agradar-
vos, graças à ação do seu poder. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 7,40-53

O contexto é o da Festa das Tendas,* que celebrava a longa e difícil travessia do deserto. 
Através do tema da água (cf. Jo 7,37-39), Jesus anuncia o dom do Espírito, cumprimento 
da obra de Deus criador e libertador. Deus, através do Filho, comunica aos seres humanos 

a sua vida e a sua liberdade. Assim, (re)nascem do alto (cf. Jo 3,3-5) e tornam-se filhos e filhas de 
Deus (cf. Jo 1,12). Finalmente, o ser humano – por um novo dom de Deus – atinge o destino para o 
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qual foi criado.
-  As reações dos ouvintes são variadas e contraditórias. (1) Alguns dizem que ele é “o” 

profeta. Não um profeta qualquer, mas o profeta de que fala Moisés em Dt 18,15-18, ao qual se deve 
dar ouvido, pois ele diz “a” palavra de Deus. (2) Outros pensam que se trata do “Cristo”, quer dizer, 
o Messias, aquele que não só diz a palavra de Deus, mas a realiza, inaugurando o Reino prometido. 
O Messias derrota o mal que a Palavra denuncia e faz o bem que a mesma Palavra anuncia.

-  A objeção apresentada – por acaso, o Messias vem da Galileia? – é a tentação em que 
muitos judeus caíram. Os ouvintes de Jesus sabem que ele cresceu e viveu na Galileia, mas não 
sabem que nasceu em Belém, pátria de Davi, de cuja descendência – segundo 2Sm 7,1ss. – 
deveria nascer o Messias (cf. Jo 4,9; Mt 1,1; 2,22; Lc 1,27; 2,1-11.39).

-  A objeção, na verdade, é mais profunda e barra o caminho do nosso encontro de fé com 
Jesus. O que escandaliza (“escândalo” é a pedra que faz tropeçar e cair; é o obstáculo 
intransponível para se chegar à fé) não é a origem imediata de Jesus (Judeia ou Galileia), mas que 
Deus seja um homem concreto, bem definido, único. A questão não é que Jesus seja Deus, mas 
que Deus seja Jesus, esse homem que tem fome, sede, se cansa, dorme, caminha; afinal, um ser 
humano, gente como a gente. Se fosse um “ET”, teria facilitado as coisas. É mais fácil acreditar 
num “ET”, num marciano, do que num Deus nordestino, da Galileia, como Jesus.

-  Mas é justamente este seu ser uma “carne”, um ser humano concreto e limitado como um 
de nós, que é salvação de toda “carne”. O que não é assumido, não é salvo. Para ser salva, a 
humanidade precisa ser assumida. Na sua concreteza, na sua individualidade, na sua consistência 
concreta. Santo Ireneu argumentava contra os gnósticos: “A Palavra de Deus se fez o que nós 
somos, para transformar-nos naquilo que Ele é” ( V, 1, 1). Ou então: “O Filho de Contra os hereges 
Deus se fez filho de homem para que o homem se torne filho de Deus” (Ibidem III, 19, 3). A 
encarnação é “a absorção do corruptível pela Incorrupção e do mortal pela Imortalidade, de modo 
que recebamos a adoção de filhos” (Ibidem III, 19, 1). 

-  O caminho que somos chamados a fazer vai da “carne” (= natureza humana concreta) ao 
Espírito (= realidade divina), não do Espírito à carne. Olhando a vida humana concreta de Jesus, 
podemos chegar a perceber que o Messias, o filho de Davi segundo a carne, é o Filho de Deus 
segundo o Espírito (cf. Rm 1,3ss.). A carne (nossa natureza humana concreta) pode levantar 
perguntas, objeções, hipóteses, dúvidas. Só o Espírito de Deus, porém, recebido em nossa carne, 
pode levar-nos a compreender que o Messias não só é filho de Davi, mas também seu Senhor 
(Senhor de Davi) (cf. Mc 12,35-37par.). 

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).

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Festa das Tendas. É chamada também de festa das “cabanas” ou dos “tabernáculos”. É a mais 
importante das três festas de peregrinação entre os judeus. Por isso, recebe também o nome de “a festa” 

0

5

25

75

95

100



Comentário inicial - Aproxima-se a festa 
da Páscoa, festa do amor misericordioso e 
salvador de Deus. Na Liturgia da Palavra deste 
domingo, a miséria e a misericórdia se 
encontram: de um lado, a adúltera; do outro, 
Jesus. Assim como viu a miséria dos hebreus 
escravos no Egito, Deus vê a mísera pecadora 
com coração de pai. Pode condenar-nos, mas 
não o faz; dobra-se diante de nós e nos salva. 
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ou a “festa do Senhor”. Nos primórdios, devia ser uma festa de ação de graças, celebrada no final da 
colheita e do armazenamento dos grãos. Na época dos Juízes, era feita num lugar de culto. Mais tarde, 
foi centralizada em Jerusalém. Durante sete dias, os israelitas se alojavam em cabanas de madeira 
recém cortada; lia-se a Torá e se oferecia o sacrifício mais generoso do ano. Nesta altura, era o momento 
em que os israelitas recordavam as habitações precárias que os hebreus, depois do Êxodo, usaram, na 
longa travessia do deserto. 

ANOTAÇÃO LITÚRGICA

Pode-se conservar o costume de cobrir as cruzes e imagens da igreja. As cruzes permanecerão 
veladas até o fim da celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa. As imagens, até o início 
da Vigília Pascal (cf. Missal Romano: sábado da 4ª semana da Quaresma).

07 5º DOMINGO DA QUARESMA
(Cor roxa - I semana do SALTÉRIO - Ofício dominical quaresmal)

Não quer a morte do pecador, mas sua volta e 
salvação. 

Antífona da entrada - Sl 42,1-2

A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a mi-
nha causa contra a gente sem piedade; do 
homem perverso e traidor, libertai-me, porque 
sois, ó Deus, o meu socorro.

Oração do dia
 
Senhor, nosso Deus, dai-nos por vossa gra-

ça caminhar com alegria na mesma caridade 
que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no 
seu amor pelo mundo. 

Primeira leitura - Is 43,16-21

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

16 Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem 
no mar e um caminho entre águas impetuosas;        
17 que pôs a perder carros e cavalos, tropas e 
homens corajosos; pois estão todos mortos e 
não ressuscitarão, foram abafados como mecha 
de pano e apagaram-se:  "Não relembreis 18

coisas passadas, não olheis para fatos antigos. 
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19 Eis que eu farei coisas novas, e que já estão 
surgindo: acaso não as reconheceis? Pois 
abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios 
na terra seca.  Hão de glorificar-me os animais 20

selvagens, os dragões e os avestruzes, porque 
fiz brotar água no deserto e rios na terra seca 
para dar de beber a meu povo, a meus esco-
lhidos.  Este povo, eu o criei para mim e ele  21

cantará meus louvores. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 125(126),1-
2ab.2cd-3.4-5.6 (R/. 3)

R. Maravilhas fez conosco o Senhor, 
exultemos de alegria!   

1. Quando o Senhor reconduziu nossos ca-
tivos, parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso 
nossa boca, nossos lábios, de canções. R.

2.  Entre os gentios se dizia: "Maravilhas fez 
com eles o Senhor!" Sim, maravilhas fez conos-
co o Senhor, exultemos de alegria! R.

3.  Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como 
torrentes no deserto. Os que lançam as semen-
tes entre lágrimas, ceifarão com alegria. R.

4.  Chorando de tristeza sairão, espalhando 
suas sementes; cantando de alegria voltarão, 
carregando os seus feixes! R.

Segunda leitura - Fl 3,8-14

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

8Irmãos:  Na verdade, considero tudo como 
perda diante da vantagem suprema que consiste 
em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por 
causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como 
lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a 

9ele,  não com minha justiça provindo da Lei, 
mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a 

10justiça que vem de Deus, na base da fé.  Esta 
consiste em conhecer a Cristo, experimentar a 
força da sua ressurreição, ficar em comunhão 
com os seus sofrimentos, tornando-me seme-

11lhante a ele na sua morte,  para ver se alcanço a 
12ressurreição dentre os mortos.  Não que já 

tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito. 
Mas corro para alcançá-lo, visto que já fui 

13alcançado por Cristo Jesus.  Irmãos, eu não 
julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu 
faço: esquecendo o que fica para trás, eu me 

14lanço para o que está na frente.  Corro direto 
para a meta, rumo ao prêmio, que, do alto, Deus 
me chama a receber em Cristo Jesus. - Palavra 
do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jl 2,12-13

R.  Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.
V. Agora, eis o que diz o Senhor: "De 

coração convertei-vos a mim, pois sou bom, 
compassivo e clemente". R. 

Evangelho - Jo 8,1-11

A lei mandava apedrejar. Jesus leva os 
acusadores da mulher à reflexão e à revisão do 
seu próprio comportamento. Jesus quer salvar a 
vida de todos: dos acusados e dos acusadores. 
Se não o consegue, é porque, ao invés de se 
aproximarem dele, alguns preferem se afastar. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Jesus foi para o monte das 1

Oliveiras.  e madrugada, voltou de novo ao 2

Templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. 
Sentando-se, começou a ensiná-los.  Entre- 3

tanto, os mestres da Lei e os fariseus trouxe-  
ram uma mulher surpreendida em adultério. 
Colocando-a no meio deles,  disseram a Jesus: 4

"Mestre, esta mulher foi surpreendida em 
flagrante adultério.  Moisés na Lei mandou 5

apedrejar tais mulheres. Que dizes tu?"  Pergun-6

tavam isso para experimentar Jesus e para terem 
motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-         
se, começou a escrever com o dedo no chão.                
7 Como persistissem em interrogá-lo, Jesus 
ergueu-se e disse: "Quem dentre vós não tiver 
pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra."    
8 E tornando a inclinar-se, continuou a escrever 
no chão.  E eles, ouvindo o que Jesus falou, 9
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foram saindo um a um, a começar pelos mais 
velhos; e Jesus ficou sozinho, com a mulher que 
estava lá, no meio do povo.  Então Jesus se 10

levantou e disse: "Mulher, onde estão eles? 
Ninguém te condenou ?"  Ela respondeu: "Nin-11

guém, Senhor." Então Jesus lhe disse: "Eu 
também não te condeno. Podes ir, e de agora  
em diante não peques mais." - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Oremos ao Senhor, que faz maravilhas, para 
que realize, na Igreja e no mundo, aquilo que 
anunciou pelos profetas, dizendo: R. Ouvi, 
Senhor, as nossas súplicas.

1.  Pelo Papa Francisco, bispos e presbíte-
ros, para que sejam misericordiosos com os 
pobres e pecadores, oremos.

2. Pelos catecúmenos, para que se pre-
parem com generosidade para os sacramentos 
pascais que vão receber, oremos.

3.  Pelos responsáveis pelas nações, para 
que a sabedoria de Deus os ilumine em suas 
decisões e ações, oremos.

4.  Pelos que foram infiéis no casamento, 
para que se arrependam e reassumam os com-
promissos do amor, oremos.

5. Pelos fiéis da nossa comunidade, para 
que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz 

e a alegria, oremos.

Senhor, nosso Deus, que em Jesus Cristo, 
vosso Filho, nos revelastes as dimensões 
infinitas do vosso perdão, tornai-nos, por vossa 
graça, ser exigentes em relação a nós mesmos, 
compreensivos com fracos e misericordiosos 
com os pecadores arrependidos.

Oração sobre as oferendas

Deus todo-poderoso, concedei aos vossos 
filhos e filhas que, formados pelos ensina-
mentos da fé cristã, sejam purificados por este 
sacrifício. 

Prefácio da Quaresma, I

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Jo 8, 10-11

Mulher, ninguém te condenou? – Ninguém, 
Senhor. – Nem eu te condeno. Vai, não peques 
mais!

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, que 
sejamos sempre contados entre os membros de 
Cristo cujo corpo e sangue comungamos. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 8,1-11

E
sta passagem evangélica está ausente na maioria dos manuscritos mais antigos do 
Evangelho de João e em outros se encontra no Evangelho de Lucas. De fato, ela se 
assemelha melhor ao estilo de Lucas que valoriza muito a acolhida às mulheres e onde 

aparecem os grandes perdões. Santo Agostinho pensava que esse trecho teria sido eliminado 
porque “alguns fiéis de pouca fé, ou melhor, inimigos da fé, temiam provavelmente que a acolhida 
do Senhor pela pecadora desse a licença de impunidade às suas mulheres”. Outros achavam que 
era “uma pérola perdida na tradição antiga”, que foi recuperada no século III e usada como 
fundamento de uma praxe penitencial menos rigorosa e mais evangélica. No entanto, sua 
inspiração e canonicidade hoje não são contestadas.

-  No Monte das Oliveiras Jesus passa momentos em Do Monte das Oliveiras ao Templo: 
oração, prepara a sua missão. A distância até o Templo é pequena “uma caminhada de sábado” (At 
1,12). No sábado os judeus não podiam dar mais de 1250 passos. No Templo, Jesus acolhe as 
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multidões e, sentado, ensina. Ele é o verdadeiro Mestre que as multidões querem ouvir. Não se 
apega à Lei pela lei. Jesus ensina com autoridade (Mc 1,22; Lc 4,32), diferente dos mestres da lei. 
Jesus fala da vida das pessoas, do Reino, da bondade e da compaixão de Deus.

-   Eles se julgavam os legítimos conhecedores e guardiães da Os mestres da Lei e os fariseus:
Lei. Não só ensinavam como também eram ferozes aplicadores da Lei com todo o seu rigor.

-  A Lei previa que um homem e uma mulher flagrados em Uma mulher flagrada em adultério: 
adultério deviam ser apedrejados (Lv 20,10; Dt 22,22-29). Os legalistas queriam aplicar a “lei da 
pedra” ao pé da letra (e pedras não faltavam naquela região!) Mas por que trouxeram somente a 
mulher? Onde está o homem que estava com ela? No entanto, é preciso estar atentos: não é a 
mulher que está sendo alvo da acusação. Ela é como uma isca jogada, pois o verdadeiro objetivo é 
atingir e acusar Jesus de descumprir a Lei.

-  O texto não diz o conteúdo do que Jesus escrevia. Pode ser um  Jesus começou a escrever:
jeito de criar suspense, dar tempo para a reflexão, para que os adversários preparassem uma 
resposta. Mas Jesus também pode ter mencionado passagens bíblicas que falavam da 
misericórdia, do amor e do perdão... Outros sugerem que Jesus escrevia os pecados dos 
acusadores.

-   A Lei previa que as testemunhas Quem não tiver pecado seja o primeiro a tirar uma pedra:
de acusação seriam as primeiras pessoas a atirar uma pedra e em seguida o povo (Dt 17,5-7). Os 
fariseus, fiéis seguidores da Lei, sabiam que não podiam cumprir toda a Lei, portanto, também são 
pecadores. Como podem julgar os outros se eles também estão em pecado. Que julguem primeiro 
a si mesmos!

-   A tradução melhor seria “pelos anciãos”. Começaram a sair, a começar pelos mais velhos:
Os anciãos não eram as pessoas mais velhas, mas as pessoas de maior responsabilidade na 
comunidade. Em Dn 13,5.50 os dois anciãos que julgam Susana são juízes, não necessariamente 
pessoas velhas. Portanto, são os anciãos que devem dar o exemplo.

- Jesus ficou sozinho com a mulher. Inicia-se um diálogo e  Mulher, ninguém te condenou?: 
não um julgamento. Jesus age como aquele que veio ao mundo não para condená-lo, mas para 
salvar (Jo 3,17). Em vez do rigor da Lei, Jesus age com misericórdia. Se a Lei não condenou a 
mulher, muito  Jesus vai condená-la. menos

-   Jesus não condena e nem aprova o pecado da mulher. Também não Não peques mais:
exige penitência ou sacrifícios. Ele age com misericórdia e perdoa. Dá a chance de recomeçar a 
vida. Jesus cancela o passado marcado pelo pecado para reiniciar uma vida nova, dando-lhe 
motivos para que creia e encontre a salvação. Pela “lei das pedras” teríamos mais uma mulher 
morta, pelo amor e pelo perdão, a mulher foi salva e continua viva!

O Evangelho de hoje está em sintonia com os grandes perdões do Evangelho de Lucas (à 
pecadora: 7,36-50; ao filho pródigo: 15,11-32; a Zaqueu: 19,1-10; ao bom ladrão: 23,39-42). E 
está em sintonia também com o ensinamento de Paulo na Carta aos Romanos: “todos os homens 
pecaram” (Rm 3,9), no entanto, todos são salvos gratuitamente pela fé em Jesus Cristo (3,21-24), 
mas não podem continuar vivendo no pecado (6,1-2). Neste tempo de Quaresma, mais que olhar 
os pecados dos outros, devemos olhar para nós mesmos e reconhecer que somos pecadores e 
também precisamos do perdão de Deus. O Papa Francisco, ao proclamar o Jubileu da Misericórdia, 
dizia: “que ele nos torne mais abertos ao diálogo, para melhor nos conhecermos e 
compreendermos; elimine todas as formas de fechamento e desprezo e expulse todas as formas de 
violência e discriminação.” (Misericordiae vultus) 
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MUDAR

José Antônio  Pagola

Todos esperam que Jesus se some à rejeição geral daquela mulher surpreendida em adultério, 
humilhada publicamente, condenada por escribas respeitáveis e sem defesa possível diante da 
sociedade e da religião. Mas Ele desmascara a hipocrisia daquela sociedade, defende a mulher da 
perseguição injusta dos varões e a ajuda a iniciar uma vida mais digna.

A atitude de Jesus diante da mulher foi tão “revolucionaria” que, depois de vinte séculos, 
continuamos em boa parte sem querer entendê-la nem assumi-la. O que podemos fazer em nossas 
comunidades cristã?

Em primeiro lugar, atuar com vontade de transformar a Igreja. A mudança é possível. Temos 
que sonhar com uma Igreja diferente, comprometida como ninguém em promover uma vida digna, 
justa e igualitária entre homens e mulheres. 

Temos que tomar consciência de que nossa maneira de entender, viver e imaginar as relações 
entre homem e mulher nem sempre provém do Evangelho. Somos prisioneiros de costumes, 
esquemas de tradições que não têm sua origem em Jesus, pois levam ao domínio do homem e à 
subordinação da mulher.

Temos de eliminar já da Igreja visões negativas da mulher como “ocasião de pecado”, “origem 
do mal”, ou “tentadora do homem”. Desmascarar teologias, pregações e atitudes que favorecem a 
discriminação ou desqualificação da mulher. Tudo isto simplesmente não contém “Evangelho”. 

Temos de romper o inexplicável silêncio que há em não poucas comunidades cristãs diante da 
violência doméstica que fere os corpos e a dignidade de tantas mulheres. Nós cristãos não 
podemos viver de costas a uma realidade tão dolorosa e frequente. O que não gritaria Jesus hoje?

É preciso reagir contra a “cegueira” generalizada dos homens, incapazes de captar o 
sofrimento injusto a que se vê sujeita a mulher, só pelo fato de ser mulher. Em muitos setores é um 
sofrimento “invisível” que não se conhece ou não se quer reconhecer. No Evangelho de Jesus há 
uma mensagem particular, dirigida aos homens que ainda não escutamos nem anunciamos com 
fidelidade.

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). As AUC atacam as Comunidades de Paz do Chocó 
massacrando 11 camponeses (1999). Condenação de Fujimori a 25 anos de prisão (Peru, 2009).

"Mandada por Deus para a salvação do mundo, a Igreja foi feita para 
caminhar, não para instalar-se" (Dom Tonino Bello)
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“Eu sou a luz do mundo!”, diz Jesus no 
Evangelho de hoje. Ele veio para nos iluminar, 
revelando nossa realidade de filhos e filhas do 
Pai. As trevas dentro de nós resistem. O Espírito 
de Deus, porém, pode abrir nossos olhos. Dei-
xemos que ele aja em nós. Abramo-nos a ele.

Antífona da entrada - Sl 55,2

Tende piedade de mim, Senhor, pois me 
atormentam; todos os dias me oprimem os 
agressores.

Oração do dia

Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos 
enriqueceis de todos os bens, concedei-nos 
passar da antiga à nova vida, preparando-nos 
assim para o reino da glória. 

Leitura - Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 

Leitura da Profecia de Daniel 

1Naqueles dias:  Na Babilônia vivia um ho-
2mem chamado Joaquim.  Estava casado com 

uma mulher chamada Susana, filha de Helcias, 
3que era muito bonita e temente a Deus.  Tam-

bém os pais dela eram pessoas justas e tinham 
               educado a filha de acordo com a lei de Moisés.

4 Joaquim era muito rico e possuía um pomar 
junto à sua casa. Muitos judeus costumavam 

               visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos.
5 Ora, naquele ano, tinham sido nomeados 
juízes dois anciãos do povo, a respeito dos 
quais o Senhor havia dito: "Da Babilônia brotou a 
maldade de anciãos-juízes, que passavam por 

6condutores do povo".  Eles frequentavam a casa 
de Joaquim, e todos os que tinham alguma 

7questão se dirigiam a eles.  Ora, pelo meio-dia, 
quando o povo se dispersava, Susana costuma-

8va entrar e passear no pomar de seu marido.  Os 
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08 SEGUNDA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
 (Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

dois anciãos viam-na todos os dias entrar e 
             passear, e acabaram por se apaixonar por ela. 

9 Ficaram desnorteados, a ponto de desviarem 
os olhos para não olharem para o céu, e se 
esqueceram dos seus justos julgamentos.               
15 Assim, enquanto os dois estavam à espera de 
uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou 
no pomar como de costume, acompanhada 
apenas por duas empregadas. E sentiu vontade 

16de tomar banho, por causa do calor.  Não havia 
ali ninguém, exceto os dois velhos que estavam 

17escondidos, e a espreitavam.  Então ela disse 
às empregadas: "Por favor, ide buscar-me óleo e 
perfumes e trancai as portas do pomar, para que 

19eu possa tomar banho".  Apenas as empre-
gadas tinham saído, os dois velhos levantaram-

20se e correram para Susana, dizendo:  "Olha, as 
portas do pomar estão trancadas e ninguém nos 
está vendo. Estamos apaixonados por ti: con-

21corda conosco e entrega-te a nós!  Caso con-
trário, deporemos contra ti, que um moço esteve 
aqui, e que foi por isso que mandaste embora as 

22empregadas".  Gemeu Susana, dizendo: "Estou 
cercada de todos os lados! Se eu fizer isto, 
espera-me a morte; e, se não o fizer, também 

23não escaparei das vossas mãos;  mas é melhor 
para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos 

24do que pecar diante do Senhor!"  Então ela pôs-
se a gritar em alta voz, mas também os dois 

25velhos gritaram contra ela.  Um deles correu 
26para as portas do pomar e as abriu.  As pessoas 

da casa ouviram a gritaria no pomar e pre-
cipitaram-se pela porta do fundo, para ver o que 

27estava acontecendo.  Quando os velhos apre-
sentaram sua versão dos fatos, os empregados 
ficaram muito constrangidos, porque jamais se 
dissera coisa semelhante a respeito de Susana. 
28 No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa 
de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vie-
ram também, com a intenção criminosa de con-
seguir sua condenação à morte. Por isso, assim 

29falaram ao povo reunido:  "Mandai chamar 
Susana, filha de Helcias, mulher de Joaquim!" E 
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30foram chamá-la.  Ela compareceu em compa-
nhia dos pais, dos filhos e de todos os seus pa-

33rentes.  Os que estavam com ela e todos os que 
34a viam, choravam.  Os dois velhos levantaram-

se no meio do povo e puseram as mãos sobre a 
35cabeça de Susana.  Ela, entre lágrimas, olhou 

para o céu, pois seu coração tinha confiança no 
36Senhor.  Entretanto, os dois anciãos deram es-

te depoimento: "Enquanto estávamos pas-
seando a sós no pomar, esta mulher entrou com 
duas empregadas. Depois, fechou as portas do 

37pomar e mandou as servas embora.  Então, 
veio ter com ela um moço que estava escon-

38dido, e com ela se deitou.  Nós, que estávamos 
num canto do pomar, vimos esta infâmia. Cor-

             remos para eles e os surpreendemos juntos. 
39 Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, 
porque era mais forte do que nós e, abrindo as 

40portas, fugiu.  A ela, porém, agarramos, e per-
guntamos quem era aquele moço. Ela, porém, 

      não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. 
41 A assembleia acreditou neles, pois eram an-
ciãos do povo e juízes. E condenaram Susana à 

42morte.  Susana, porém, chorando, disse em 
voz alta: "Ó Deus eterno, que conheces as coisas 
escondidas e sabes tudo de antemão, antes que 

43aconteça!  Tu sabes que é falso o testemunho 
que levantaram contra mim! Estou condenada a 
morrer, quando nada fiz do que estes maldosa-

44mente inventaram a meu respeito!  O Senhor 
45escutou sua voz.  Enquanto a levavam para a 

execução, Deus excitou o santo espírito de um 
46adolescente, de nome Daniel.  E ele clamou 

em alta voz: "Sou inocente do sangue desta 
47mulher!"  Todo o povo então voltou-se para ele 

e perguntou: "Que palavra é esta, que acabas de 
48dizer?"  De pé, no meio deles, Daniel res-

pondeu: "Sois tão insensatos, filhos de Israel? 
Sem julgamento e sem conhecimento da causa 

   verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? 
49 Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o 

50testemunho que levantaram contra ela!"  Todo 
o povo voltou apressadamente, e outros anciãos 
disseram ao jovem: "Senta-te no meio de nós e 
dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra 

51da velhice".  Falou então Daniel: "Mantende os 
dois separados, longe um do outro, e eu os jul-

52garei".  Tendo sido separados, Daniel chamou 

um deles e lhe disse: "Velho encarquilhado no 
mal! Agora aparecem os pecados que estavas 

53habituado a praticar.  Fazias julgamentos 
injustos, condenando inocentes e absolvendo 
culpados, quando o Senhor ordena: 'Tu não farás 

54morrer o inocente e o justo!'  Pois bem, se é 
que viste, dize-me à sombra de que árvore os 
viste abraçados? Ele respondeu: "É sombra de 

55uma aroeira".  Daniel replicou "Mentiste com 
perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso o 
anjo de Deus, tendo recebido já a sentença 

56divina, vai rachar-te pelo meio!"  Mandando 
sair este, ordenou que trouxessem o outro: 
"Raça de Canaã, e não de Judá, a beleza 
fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração.  
57 Era assim que procedíeis com as filhas de 
Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas 
uma filha de Judá não se submeteu a essa 

58iniquidade.  Agora, pois, dize-me debaixo de 
que árvore os surpreendeste juntos?" Ele res-

59pondeu: "Debaixo de uma azinheira".  Daniel 
retrucou: "Também tu mentiste com perfeição, 
contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de 
Deus já está à espera, com a espada na mão, 

               para cortar-te ao meio e para te exterminar!" 
60 Toda a assistência pôs-se a gritar com força, 
bendizendo a Deus, que salva os que nele es-

61peram.  E voltaram-se contra os dois velhos, 
pois Daniel os tinha convencido, por suas 
próprias palavras, de que eram falsas teste-
munhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, 
fizeram com eles aquilo que haviam tramado 

62perversamente contra o próximo.  E assim os 
mataram, enquanto, naquele dia, era salva uma 
vida inocente. - Palavra do Senhor.

ou: Dn 13,41c-62 (mais breve)

Salmo responsorial - Sl 22(23),1-3a. 
3b-4.5.6 (R/. 4a)

R. Mesmo que eu passe pelo vale 
tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais 
comigo.

1.  O Senhor é o pastor que me conduz; não 
me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
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águas repousantes me encaminha, e restaura as 
minhas forças. R.

2.  Ele me guia no caminho mais seguro, 
pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe 
pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado, eles 
me dão a segurança! R.

3.  Preparais à minha frente uma mesa, bem 
à vista do inimigo; com óleo vós ungis minha 
cabeça, e o meu cálice transborda. R.

4.  Felicidade e todo bem hão de seguir-me, 
por toda a minha vida; e, na casa do Senhor, 
habitarei pelos tempos infinitos. R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 3,11 

R. Glória a vós, Senhor Jesus, Primo-
gênito dentre os mortos!

V. Não quero a morte do pecador, diz o 
Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha 
vida. R.

Evangelho - Jo 8,12-20

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Disse Jesus aos fariseus: 12

"Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida".                         
13 Então os fariseus disseram: "O teu testemunho 
não vale, porque estás dando testemunho de ti 
mesmo".  Jesus respondeu: "Ainda que eu dê 14

testemunho de mim mesmo, o meu testemunho 
é válido, porque sei de onde venho e para onde 
vou. Mas vós não sabeis donde venho, nem para 
onde vou.  Vós julgais segundo a carne, eu não 15

julgo ninguém,  e se eu julgo, o meu julga-16

mento é verdadeiro, porque não estou só, mas 
comigo está o Pai, que me enviou.  Na vossa 17

Lei está escrito que o testemunho de duas 
pessoas é verdadeiro.  Ora, eu dou testemunho 18

de mim mesmo e também o Pai, que me enviou, 
dá testemunho de mim".  Perguntaram então: 19

"Onde está o teu Pai?" Jesus respondeu: "Vós 
não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se 
me conhecêsseis, conheceríeis também o meu 
Pai".  Jesus disse estas coisas, enquanto 20

estava ensinando no Templo, perto da sala do 
tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora 
dele ainda não havia chegado. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Susana, inocente mas acusada, e a mulher 
adúltera, pecadora mas perdoada, são imagem 
da Igreja santa e pecadora, sempre necessidade 
de conversão e de reforma. Oremos a Cristo, sua 
Cabeça e Salvador, dizendo: R. Cristo, ouvi-
nos. Cristo, atendei-nos.

1.  Pelos cristãos que se acusam de seus 
pecados e pelos ministros que os acolhem, os 
ouvem e lhes perdoam, oremos. 

2.  Pelos que fazem as leis, pelos cidadãos 
que não as cumprem e pelos encarregados de 
exercer a justiça, oremos.

3.  Pelas mulheres desrespeitadas em seu 
lar, no trabalho e em outras situações da vida 
social, política e religiosa, oremos. 

4.  Por todos aqueles que, à semelhança de 
Jesus, não julgam, mas acolhem, não conde-
nam, mas salvam, oremos. 

5.  Por esta assembleia disposta a pôr em 
prática a palavra de Jesus e a ajudar os irmãos 
que erram e pecam, oremos.

Senhor Jesus Cristo, que nos iluminais com 
a vossa Palavra, alimentai-nos com o pão da 
vossa mesa. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os 
santos mistérios, apresentemos como fruto da 
penitência corporal a alegria e a pureza do espírito. 

Prefácio da Paixão, I

Antífona da comunhão - Jo 8,12

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; aquele 
que me segue não anda nas trevas, mas terá a 
luz da vida.
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Oração depois da comunhão

Revigorados, ó Deus, pelos benefícios deste 

sacramento, nós vos pedimos que ele nos 
purifique sempre dos vícios, para que, seguindo 
a Cristo, corramos ao vosso encontro. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 8,12-20

E
u sou a luz do mundo”. É o que Jesus diz de si mesmo depois de já ter dito que é a fonte da 
vida, que mata a sede de todos os que creem nele (cf. Jo 7,37). 

-  A luz não é somente princípio de criação, que faz surgir o cosmo do nada: “E Deus disse: 
Faça-se a luz...” (Gn 1,3). Mas também princípio de visão, conhecimento e alegria.

-  Ver a luz é sair das trevas e vir à luz: vendo Jesus, o Filho, nascemos para a nossa realidade 
de filhos e filhas (cf. Jo 3).

-  Este nascimento é um parto difícil, lutado, sofrido, como, aliás, todo nascimento que 
merece este nome. Para se chegar ao encontro com a luz, há confrontos e desencontros dramáticos. 
Desde que lançados no mundo, somos atraídos pelas trevas e pela luz, dilacerados entre a verdade 
que é luz e a mentira que é treva, entre a oferta da vida e a rejeição da vida. Diante da Palavra dentro, 
de nós se desencadeia um drama terrível: as trevas açoitadas pela luz resistem para que não nos 
tornemos luz. 

-  O Filho vive da consciência de que o Pai é a origem da sua missão (= envio) junto aos 
irmãos; aliás, o Pai é o princípio e o fim da sua existência. Jesus chama de “meu Pai” aquele que 
Abraão considera seu Deus. Quem o rejeita rejeita o Pai e não tem Abraão como Pai, mas é filho do 
diabo. Filhos de Abraão são os que aceitam o testemunho do Deus de Abraão através do Filho, que 
veio justamente para iluminar os irmãos e irmãs a respeito de sua realidade de filhos e filhas. Quem 
não vê isto perdeu a sua identidade, perdeu a sua vida, está literalmente perdido.

-  Diante do Filho, que se revela como luz, vem à luz a maldade das trevas. As trevas não são o 
nada; são mentira que se opõe à verdade, egoísmo que não aceita o amor, morte que mata a vida. 

-  Diante da Palavra, de fato, duas reações são possíveis: a dos filhos da luz e a dos filhos das 
trevas. Os primeiros escutam, confiam, conhecem; seus frutos são respectivamente a verdade, a 
liberdade e a vida. Os segundos rejeitam, não creem, ignoram; seus frutos são o veneno da mentira, 
da escravidão e da morte.

-  Se percorrermos a perícope de hoje versículo por versículo, encontramos todos esses 
elementos muito bem articulados.

-  Jesus proclama que é a luz do mundo (v. 12). Os homens da lei não aceitam o seu 
autotestemunho (v. 13). Jesus responde que o seu testemunho é verdadeiro, porque ele sabe de 
onde veio e para onde vai (v. 14). 

-  A sua vida, na verdade, é o testemunho do Filho, que vem do Pai e vive para o Pai. Ele é luz 
de vida justamente enquanto Filho, que comunica aos irmãos e irmãs a sua identidade perdida. 
Quem está nas trevas não aceita este testemunho porque não aceita a sua própria verdade de filho. 
Enxerga de acordo com a carne, quer dizer, como alguém que não se abre ao Espírito. Jesus, ao 
contrário, não julga ninguém: veio para salvar o mundo, iluminando todo mundo com o seu Espírito 
(v. 15). A nossa reação diante do testemunho de Jesus é que nos julga. Este julgamento não vem de 
Jesus, mas de nós mesmos e diz respeito a ele. Aceitá-lo ou rejeitá-lo é o julgamento que cada um 
faz de si mesmo, aceitando ou rejeitando a si mesmo como filho de Deus e Deus como seu Pai (vv. 
16-18).

-  Àqueles que perguntam a Jesus onde está o Pai, Jesus responde que só conhece o Pai 
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quem conhece a ele, Jesus (v. 19).
-  Jesus está falando num lugar extremamente real e simbólico: o lugar onde se guarda o 

tesouro do Templo. O Deus dinheiro invadiu a casa de Deus. E não se pode servir a Deus e ao 
dinheiro! O novo Templo é Jesus (2,13-22). Nele habita corporalmente a divindade (Cl 2,9). Ele 
tem em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência (Cl 2,3). De sua plenitude recebemos graça 
sobre graça (Jo 1,6), sobretudo a de nos tornarmos filhos de Deus (Jo 1,12)!

-  Jesus não é um “iluminado”, mas a luz que ilumina todo ser humano, fazendo com que ele 
saia das trevas. Ele, Palavra de vida e Filho de Deus, é luz de todo ser humano que entra neste 
mundo (Jo 1,9). E a luz é a vida dos humanos (Jo 1,5)!

Santos do dia: Dionísio de Corinto (II séc.). 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.). Morte de Pablo Picasso 
(1973).

09 TERÇA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

O conflito entre os judeus e Jesus chega a 
seu ponto culminante. A cruz deveria ser o 
testemunho final a respeito de Jesus, mas 
produzirá o efeito contrário. O sofrimento é visto 
como prova do pecado; o amor é confundido 
com o fracasso; a cruz brilha como sinal de 
maldição. Como é difícil mudar uma imagem 
falsa! “Povo meu, que te fiz eu?” Pior cego não  
é o que não quer ver, mas aquele que pensa     
ver!

Antífona da entrada - Sl 26,14

Espera no Senhor e sê corajoso! Fortifique-
se teu coração; espera no Senhor!

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso 
serviço para que, em nossos dias, cresça em 
número e santidade o povo que vos serve.

Leitura - Nm 21,4-9
 
Leitura do Livro dos Números 

Naqueles dias:  Os filhos de Israel partiram 4

do monte Hor, pelo caminho que leva ao mar 
Vermelho, para contornarem o país de Edom. 
Durante a viagem o povo começou a impacien-
tar-se,  e se pôs a falar contra Deus e contra 5

Moisés, dizendo: "Por que nos fizestes sair do 
Egito para morrermos no deserto? Não há pão, 
falta água, e já estamos com nojo desse 
alimento miserável".  Então o Senhor mandou 6

contra o povo serpentes venenosas, que os 
mordiam; e morreu muita gente em Israel.  O 7

povo foi ter com Moisés e disse: "Pecamos, 
falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao 
Senhor que afaste de nós as serpentes". Moisés 
intercedeu pelo povo,  e o Senhor respondeu: 8

"Faze uma serpente abrasadora e coloca-a 
como sinal sobre uma haste; aquele que for 
mordido e olhar para ela viverá".  Moisés fez, 9

pois, uma serpente de bronze e colocou-a como 
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sinal sobre uma haste. Quando alguém era 
mordido por uma serpente, e olhava para a ser-
pente de bronze, ficava curado. - Palavra do 
Senhor. 

 
Salmo responsorial - Sl 101(102),2-3. 
16-18.19-21(R/. 2

 R.  Ouvi, Senhor, e escutai minha ora-
ção e chegue até vós o meu clamor.

 
1. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e 

chegue até vós o meu clamor! De mim não 
oculteis a vossa face no dia em que estou 
angustiado! Inclinai o vosso ouvido para mim, 
ao invocar-vos atendei-me sem demora! R.

2. As nações respeitarão o vosso nome, e 
os reis de toda a terra, a vossa glória; quando o 
Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com 
gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos 
oprimidos e não desprezará a sua prece. R.

3. Para as futuras gerações se escreva isto, 
e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele 
inclinou-se de seu templo nas alturas, e o 
Senhor olhou a terra do alto céu, para os ge-
midos dos cativos escutar e da morte libertar os 
condenados. R.

 Aclamação ao Evangelho 

R.  Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor!

V.  Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o 
semeador, todo aquele que o encontra, vida 
eterna encontrou. R.

 Evangelho - Jo 8,21-30

 + Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

                   Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus:
21 "Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis 
no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não 

22podeis ir".  Os judeus comentavam: "Por acaso, 
vai-se matar? Pois ele diz: 'Para onde eu vou, vós 

23não podeis ir'?"  Jesus continuou: "Vós sois 

daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste 
24mundo, eu não sou deste mundo.  Disse-vos 

que morrereis nos vossos pecados, porque, se 
não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos 

25pecados".  Perguntaram-lhe pois: "Quem és tu, 
então?" Jesus respondeu: "O que vos digo, des-

 26de o começo.  Tenho muitas coisas a dizer a 
vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele 
que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte 

27dele é o que falo para o mundo".  Eles não 
compreenderam que lhes estava falando do Pai. 
28 Por isso, Jesus continuou: "Quando tiverdes 
elevado o Filho do Homem, então sabereis que 
eu sou, e que nada faço por mim mesmo,             

              mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. 
29 Aquele que me enviou está comigo. Ele não 
me deixou sozinho, porque sempre faço o que é 

30de seu agrado".  Enquanto Jesus assim falava, 
muitos acreditaram nele. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

A Liturgia da Quaresma vai conduzindo 
nosso olhar e abrindo nossos corações para o 
poder redentor de Jesus, que veio para nos 
reconciliar com Deus por sua vida, morte e res-
surreição.  Conscientes de nossa necessidade, 
digamos: R. Salvai-nos, Senhor, pela vossa 
Cruz.

1.  Para que a Igreja de Cristo não ponha a 
sua esperança nas suas forças, mas na Cruz 
salvadora do Senhor, rezemos.

2.  Para que os povos vítimas da fome não 
se revoltem contra Deus, mas recebam a soli-
dariedade do mundo, rezemos.

3.  Para que ninguém viva e morra escravi-
zado por seu egoísmo, mas descubra a beleza 
do outro e a alegria do dom, rezemos.

4.  Para que não nos sejamos seduzidos 
pelo demônio, mas levantemos os olhos e 
contemplemos a Cruz de Cristo, rezemos. 

5.  Para que os membros desta assembleia 
não se sinta abandonada por Deus, mas faça em 
tudo a vontade de Deus, rezemos ao Senhor. 

Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e, por 
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intercessão do nosso Salvador, não nos aban-
doneis à tentação, mas livrai-nos de todo mal, 
como nos ensinou Jesus. Ele que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Nos vós oferecemos, ó Deus, o sacrifício 
que nos reconcilia convosco, para que perdoeis 
os nossos pecados e orienteis os corações 
vacilantes. 

Antífona da comunhão - Jo 12,32

Quando eu for exaltado da terra, diz o 
Senhor, atrairei a mim todas as coisas.

Oração depois da comunhão

Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, que, 
desejando continuamente os vossos dons, nos 
aproximemos sempre mais dos bens celestes.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 8,21-30

A
 palavra central deste trecho é aquela em que Jesus diz: “Quando vocês levantarem o 
Filho do Homem saberão que Eu-Sou e que não faço nada por mim mesmo, pois falo 
apenas aquilo que o Pai me ensinou” (v. 28). O Filho, que é luz do mundo (cf. Jo 8,12ss.), 

será rejeitado e levantado pelos irmãos e irmãs sobre a cruz. Justamente aí, porém, se manifestará e 
será reconhecido como “Eu-Sou” (v. 28).

-  Aquilo que os outros Evangelhos chamam de paixão e ressurreição, João chama de “ser 
levantado”. Esse “ser levantado” tem um duplo sentido: é a cruz como resultado da rejeição e, ao 
mesmo tempo, a cruz como expressão do amor. Santo Irineu diz que aquilo que Deus não pode “por 
sua grandeza” , o pode “por seu amor”(secundum magnitudinem suam)  (secundum amorem ou 
secundum dilectionem) (cf. Adversus haereses IV, 20, 1). Por isso, João, desde o início, vê a cruz 
como glória, como manifestação desconcertante de Deus, como vitória do amor. Não só. Toda vez 
que fala do “levantamento” (elevação), fala também dos frutos que a “árvore” (que, crescendo, se 
levanta) produz. Esses frutos são: o dom da vida eterna para quem crê no Filho, que revela o amor do 
Pai (cf. Jo 3,1ss.); o conhecimento de “Eu-Sou” como união íntima entre o Pai e o Filho oferecida e 
comunicada a cada ser humano (cf. Jo 8,28); a vitória sobre o inimigo e o ser atraído pelo Senhor (e 
para o Senhor) de todo o mundo (cf. Jo 12,21ss.).

-  A oposição das lideranças judaicas contra Jesus chega ao seu clímax. A luz penetra como 
uma lâmina nas profundezas das trevas. O conflito não pode não explodir. A verdade do Filho se 
encontra e se desencontra, chocando-se com a mentira que está nas pessoas, líderes e liderados, 
massa que João chama “mundo”, no sentido ético, negativo do termo (cf. Jo 8,23; 9,5; 17,11-15). 
O dia começa a se precipitar na noite. A cruz mostra cada vez mais claramente o seu perfil no 
horizonte.

-  A morte de Jesus pode, portanto, ser vista sob muitos pontos-de-vista:
1)  Jesus, mortal como todo homem, vive esse fenômeno antigo como a humanidade de uma 

maneira nova, como volta para o Pai. Nós, que não sabemos que do Pai viemos e que a Ele devemos 
voltar, vivemos a morte como separação e privação da vida, que agarramos como “nossa”. 
Querendo salvar-nos da morte, tornamo-nos seus escravos a vida toda (cf. Hb 2,14ss.). O medo de 
morrer se transforma em egoísmo do viver. É “o” “pecado”, que está na origem dos nossos males e 
que Jesus “desmonta”, vivendo a morte não como fim (aniquilamento de tudo), mas finalidade, ou 
seja, como volta ao Pai da vida (plenificação).

2)  Jesus não morre naturalmente, mas é morto em nome de Deus, porque testemunhou um 
“Deus diferente”. Ele, na verdade, é “o” “Filho de Deus que nos mostra a verdadeira face do Pai, que 
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Não basta dizer “sou cristão, sou católico”. 
Como não bastava, no tempo de Jesus, os 
judeus dizerem “somos filhos de Abraão”. Não 
basta a tradição; é preciso a fé. Não basta a fé; é 
preciso as obras da fé. Como estamos em 
matéria de fé e de obras?

Antífona da entrada - Sl 17,48-49

Vós me livrais, Senhor, de meus inimigos; 
vós me fazeis suplantar o agressor e do homem 
violento me salvais!
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é amor e serviço, perdão e salvação para os pecadores e perdidos, pobres de toda sorte. Jesus, 
neste sentido, é morto porque os que julgavam entender de Deus ignoram a Deus como Pai e não se 
conhecem nem reconhecem como filhos e filhas. Quem, de fato, não conhece o Pai, não se aceita 
como filho e mata a si mesmo como filho, mata os outros como irmãos, e – um a mais, não muda 
nada – mata o próprio Filho. A cruz, nesse sentido, é o ponto de chegada daquilo que João chama 
de “pecado do mundo”. É o florescimento máximo do mal, seu fruto mais perfeito, sua obra-prima. 
Nem o diabo foi capaz de chegar a tanto. O que se pode fazer de pior que matar o próprio Filho de 
Deus? (Fausti).

3)  O terceiro é que, justamente nessa morte levada a cabo pelos homens, o Filho revela quem 
é Deus e que ele mesmo é Deus. Diferentemente do que pensava Adão (= cada um de nós), Deus 
não tem inveja da nossa vida nem compete com a nossa liberdade. Não é um patrão poderoso que 
condena os que não se submetem a Ele. É o amor absoluto, que carrega sobre seus ombros o mal 
de quem Ele ama, até ao ponto de dar a vida a quem a tira dele. Só o Filho unigênito (cf. Jo 1,18) 
revela Aquele que jamais ninguém viu: “Eu-sou” Amor.

-  E Ele o faz plenamente na cruz. Só na cruz – que é fraqueza e loucura aos olhos do mundo, 
mas sabedoria e poder de Deus para a nossa salvação (cf. 1Cor 1,18-25) – podemos conhecer 
verdadeiramente “Eu-sou”. A cruz exorciza definitivamente nossa imagem de Deus, purificando-a 
de toda projeção deformadora. Deus é amor incondicionado, maior que qualquer violência, maior 
que toda morte.

Santos do dia: Prócoro (I-II séc.). Waldetrudes (+ 688). Hugo de Ruão (680-730). Cacilda de 
Toledo (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).

10 QUARTA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma.)

Oração do dia 

Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos 
corações purificados pela penitência. E ouvi 
com paternal bondade aqueles a quem dais o 
afeto filial. 

Leitura - Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95

Leitura da Profecia de Daniel 

Naqueles dias,  O rei Nabucodonosor 14

tomou a palavra e disse: "É verdade, Sidrac, 
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Misac e Abdênago, que não prestais culto a 
meus deuses e não adorais a estátua de ouro 
que mandei erguer?  E agora, quando ouvirdes 15

tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e 
gaitas, e toda espécie de instrumentos, estais 
prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que 
mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no 
mesmo instante sereis atirados na fornalha           
de fogo ardente; e qual é o deus que poderá 
libertar-vos de minhas mãos?"  Sidrac, Misac e 16

Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: 
"Não há necessidade de te respondermos sobre 
isto:  se o nosso Deus, a quem rendemos culto, 17

pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele 
também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. 
18 Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sa-
bendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a 
teus deuses e tampouco adoraremos a estátua 
de ouro que mandaste fazer".  A estas palavras, 19

Nabucodonosor encheu-se de cólera contra 
Sidrac, Misac e Abdênago, a ponto de se alterar 
a expressão do rosto; deu ordem para acender a 
fornalha com sete vezes mais fogo que de cos-
tume;  e encarregou os soldados mais fortes 20

do exército para amarrarem Sidrac, Misac e 
Adbênago e os lançarem na fornalha de fogo 
ardente.  Os três jovens andavam de cá para lá 24

no meio das chamas, entoando hinos a Deus e 
bendizendo ao Senhor.  Mas o anjo do Senhor 49ª

tinha descido simultaneamente na fornalha para 
junto de Azarias e seus companheiros.  O rei 91

Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-
se apressadamente, e perguntou a seus minis-
tros: "Porventura, não lançamos três homens 
bem amarrados no meio do fogo?" Responde-
ram ao rei: "É verdade, ó rei".  Disse este: "Mas 92

eu estou vendo quatro homens andando livre-
mente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum 
mal, e o aspecto do quarto homem é seme-
lhante ao de um filho de Deus". Exclamou 95 

Nabucodonosor: "Bendito seja o Deus de 
Sidrac, Misac e Abdênago, que enviou seu anjo 
e libertou seus servos, que puseram nele sua 
confiança e transgrediram o decreto do rei, 
preferindo entregar suas vidas a servir e adorar 
qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus.     
- Palavra do Senhor.

Cânt.: Dn 3,52.53.54.55.56 (R/. 52b)

R. A vós louvor, honra e glória eterna-
mente!

1.  Sede bendito, Senhor Deus de nossos 
pais. A vós louvor, honra e glória eternamente! 
Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós 
louvor, honra e glória eternamente! R.

2.  No templo santo onde refulge a vossa 
glória. A vós louvor, honra e glória eternamente! 
E em vosso trono de poder vitorioso. A vós 
louvor, honra e glória eternamente! R.

3.  Sede bendito, que sondais as profun-
dezas A vós louvor, honra e glória eternamente! 
E superior aos querubins vos assentais. A vós 
louvor, honra e glória eternamente! R.

4.  Sede bendito no celeste firmamento. A 
vós louvor, honra e glória eternamente! R.

5.  Obras todas do Senhor, glorificai-o. A 
ele louvor, honra e glória eternamente! R

Aclamação ao Evangelho - Lc 8,15

R. Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V. Felizes os que observam a palavra do 
Senhor, de reto coração, e que produzem muitos 
frutos, até o fim perseverantes! R.

Evangelho - Jo 8,31-42

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo,  Jesus disse aos judeus 31

que nele tinham acreditado: "Se permanecerdes 
na minha palavra, sereis verdadeiramente meus 
discípulos,  e conhecereis a verdade, e a ver-32

dade vos libertará".  Responderam eles: "So-33

mos descendentes de Abraão, e nunca fomos 
escravos de ninguém. Como podes dizer: 'Vós 
vos tornareis livres'?"  Jesus respondeu: "Em 34

verdade, em verdade vos digo, todo aquele que 
comete pecado é escravo do pecado.  O es-35

cravo não permanece para sempre numa famí-
lia, mas o filho permanece nela para sempre.        
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36 Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadei-
ramente livres.  Bem sei que sois descenden-37

tes de Abraão; no entanto, procurais matar-me, 
porque a minha palavra não é acolhida por vós.   
38 Eu falo o que vi junto do Pai; e vós fazeis o que 
ouvistes do vosso pai".  Eles responderam 39

então: "O nosso pai é Abraão." Disse-lhes Jesus: 
"Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de 
Abraão!  Mas agora, vós procurais matar-me, a 40

mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. 
Isto, Abraão não o fez.  Vós fazeis as obras do 41

vosso pai". Disseram-lhe, então: "Nós não 
nascemos do adultério, temos um só pai: Deus". 
42 Respondeu-lhes Jesus: "Se Deus fosse vosso 
Pai, vós certamente me amaríeis, porque de 
Deus é que eu saí, e vim. Não vim por mim mes-
mo, mas foi ele que me enviou". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Mais perigoso do que arder numa fornalha é 
deixar que a voz de Deus se extinga em nosso 
coração e em nossa vida. Peçamos ao Pai a 
graça de o escutar, dizendo: R. Ensinai-nos, 
Senhor, a vossa Lei.

1.  Para que os discípulos e discípulas de 
Jesus, nos tempos difíceis em que vivemos, 
saibam viver de acordo com a fé, rezemos..

2.  Para que os grandes deste mundo não 
fiquem célebres pela maldade de seus atos, mas 
por obras de justiça, rezemos.

3. Para que os jovens cristãos sejam au-
dazes e fortes no seguimento de Jesus e no 

testemunho do Evangelho, rezemos.
4.  Para que aqueles que são escravos do 

dinheiro experimentem um dia a força liberta-
dora da Palavra e do amor, rezemos.

5.  Para que a Eucaristia que estamos 
celebrando nos liberte de toda maldade e nos 
ajude a praticar o bem, rezemos. 

Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, 
que nos falais pela Palavra do vosso Filho, 
ensinai-nos a escutar a sua voz, acolher o seu 
convite a segui-lo e viver de toda palavra que sai 
de vossa boca.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as oferendas que nos 
destes a fim de que, oferecidas em vossa honra, 
possam tornar-se remédio para nós. 

Prefácio da Paixão, I

Antífona da comunhão - Cl 1, 13-14

Deus nos transportou para o reino do seu 
Filho amado, no qual temos a redenção pelo seu 
sangue, o perdão dos pecados.

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que o sacramento recebido nos seja 
um remédio do céu, para que expulse os vícios 
de nossos corações e nos mantenha sob a vossa 
proteção. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 8,31-42

A
ntes que Abraão fosse, eu sou” (Jo 8,58). No final dessa longa discussão com aqueles 
que acreditaram nele (cf. Jo 8,30-31), Jesus faz essa afirmação estonteante, pois 
afirmada nada menos que a sua pré-existência, a sua eternidade, a sua igualdade com 

Deus.
1. O texto e seu contexto imediato têm três partes. (1ª) Antes de tudo, Jesus convida os que 

creram nele a “permanecer” na sua palavra de Filho, para conhecer a verdade que liberta (vv. 31-
36). (2ª) Na verdade, somos filhos e filhas da palavra que escutamos e vivemos. Sabe-se de quem 
somos filhos pelo que fazemos. Se não acolhemos o Filho (ou queremos eliminá-lo), não somos 
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filhos nem de Deus nem de Abraão, ao qual Abraão exemplarmente creu (cf. Gn 12; Hb 11). Somos, 
isso sim, filhos e filhas do diabo, pai da mentira e homicida (vv. 37-47). (3ª) Diante dos repetidos 
insultos, Jesus responde que quem ouve a sua palavra não morre eternamente. Seus interlocutores 
lhe perguntam quem ele pensa que é, se todos os servidores da Palavra até agora morreram. Jesus 
responde que ele é nada menos que aquele que os ‘judeus’ chamam de seu Deus. Ele é o Filho, que 
era já no princípio: “Eu-sou”. Diante da “blasfêmia”, resolvem apedrejá-lo (vv. 48-59). 

-  Nesse contexto, vêm à tona os temas da verdade, da liberdade e da paternidade. A verdade, 
que dá a liberdade, é o conhecimento de Deus como nosso Pai e a aceitação da nossa condição de 
filhos. A verdade de Deus como Pai nos torna livres; a mentira de um “deus” patrão nos faz escravos 
e rebeldes. A relação filhos – Pai condiciona todas as outras. É o primeiro e mais importante tema 
do texto.

-  A casa da verdade é a palavra que vela e re-vela uma realidade desconhecida. O erro mora 
na palavra que não corresponde à realidade. A mentira fica de tocaia na palavra errada que é dita 
com o propósito de levar outra pessoa ao erro e acaba por nos levar também. 

-  Seja qual for – verdadeira, errônea ou mentirosa – a palavra determina o nosso fazer e o 
nosso agir. Cada um faz ou age ou se torna conforme a palavra que o habita. Se é verdadeira, a 
palavra dá a liberdade de entrar em comunhão com quem fala; se é errada, a palavra torna a pessoa 
escrava do engano; se é mentirosa, é uma armadilha para dobrar o outro (ou os outros) aos nossos 
propósitos inconfessáveis. Onde há verdade, há liberdade e amor; onde há erro, há trevas e 
ignorância; onde reina a mentira, só pode haver violência e escravidão, opressão e morte (cf. Eclo 
28,18). A palavra administra as relações das pessoas entre si com as outras realidades. A língua é e 
como o timão de um navio: pode levar o navio ao porto... ou ao naufrágio (cf. Tg 3,3-10).

-  A nossa verdade é ser filhos e filhas de Deus que é Pai, à semelhança do Filho unigênito, 
Jesus. Aí está a nossa liberdade e a nossa vida.

Santos do dia: Geraldo de Grosswalsertal (900-978). Notker de Lüttich (+ 1088). Fulberto de 
Chartres (960-1028). Engelberto de Admont (1250-1331). Marcos Fantuzzi (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. Morte     
de Emiliano Zapata (México, 1919). Assinatura do Acordo de Belfast entre Inglaterra e Irlanda  
(1998).

11 QUINTA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma)

Pela fé, Abraão se tornou pai do Povo da 
promessa e da esperança. O Filho, por sua 
comunhão com o Pai, carrega em si o passado, 
o presente e o futuro. Ele nos convida à co-
munhão com ele para que nosso presente seja 
rico do passado que já foi e enriquecido pelo 

futuro de Deus que virá.

Antífona da entrada - Hb 9,15

Cristo é o mediador de uma nova aliança, 
para que, por meio de sua morte, recebam os 
eleitos a herança eterna que lhes foi prometida.
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Oração do dia

Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam e 
guardai com solicitude os que esperam em 
vossa misericórdia, para que, libertos dos 
nossos pecados, levemos uma vida santa e 
sejamos herdeiros das vossas promessas.

Leitura - Gn 17,3-9

Leitura do Livro do Gênesis 

Naqueles dias:  Abrão prostrou-se com o 3

rosto por terra.  E Deus lhe disse: "Eis a minha  4

aliança contigo: tu serás pai de uma multidão de 
nações.  Já não te chamarás Abrão, mas o teu 5

nome será Abraão, porque farei de ti o pai de 
uma multidão de nações.  Farei crescer tua 6

descendência infinitamente. Farei nascer de ti 
nações, e reis sairão de ti.  Estabelecerei minha 7

aliança entre mim e ti e teus descendentes para 
sempre; uma aliança eterna, para que eu seja teu 
Deus e o Deus de teus descendentes.  A ti e aos 8

teus descendentes darei a terra em que vives 
como estrangeiro, todo o país de Canaã como 
propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos 
teus descendentes".  Deus disse a Abraão: 9

"Guarda a minha aliança, tu e a tua descendên-
cia para sempre". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 104(105),4-
5.6-7.8-9 (R/. 8a 

R. O Senhor se lembra sempre da 
Aliança!

1. Procurai o Senhor Deus e seu poder, 
buscai constantemente a sua face! Lembrai as 
maravilhas que ele fez, seus prodígios e as 
palavras de seus lábios! R.

2.  Descendentes de Abraão, seu servidor, e 
filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o 
Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em 
toda a terra. R.

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

Aclamação ao Evangelho - Sl 94, 8ab

R. Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor!

V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz. Não 
fecheis os corações como em Meriba! R.

Evangelho - Jo 8,51-59

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus aos judeus:                   
51 "Em verdade, em verdade, eu vos digo: se 
alguém guardar a minha palavra, jamais verá a 
morte".  Disseram então os judeus: "Agora 52

sabemos que tens um demônio. Abraão morreu 
e os profetas também, e tu dizes: 'Se alguém 
guardar a minha palavra jamais verá a morte'.                 
53 Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que 
morreu, como também os profetas? Quem pre-
tendes tu ser?  Jesus respondeu: "Se me glori-54

fico a mim mesmo, minha glória não vale nada. 
Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós 
dizeis ser o vosso Deus.  No entanto, não o 55

conheceis. Mas eu o conheço e, se dissesse 
que não o conheço, seria um mentiroso, como 
vós! Mas eu o conheço e guardo a sua palavra.   
56 Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia; 
ele o viu, e alegrou-se".  Os judeus disseram-57

lhe então: "Nem sequer cinquenta anos tens, e 
viste Abraão!"  Jesus respondeu: "Em verdade, 58

em verdade vos digo, antes que Abraão 
existisse, eu sou".  Então eles pegaram em 59

pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-
se e saiu do Templo. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Abraão é o nosso pai na fé, mas Jesus é a 
Palavra da vida eterna e da verdadeira liberdade. 
Oremos ao Deus da Aliança, dizendo: R. Ouvi,  
Senhor, a nossa prece.

1.  Pelos cristãos que ouvem a Palavra, pe-
los que a guardam fielmente e pelos que a fazem 
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frutificar, oremos.
2. Pelos descendentes de Abraão, o pai dos 

crentes, e pelas religiões que nele tiveram sua 
origem, oremos. 

3.  Pelos que chegam a um conhecimento 
maior de Deus quando Jesus fala do Pai, que o 
ama e que o enviou, oremos..

4.  Pelas pessoas que vivem em comunhão 
com Deus, que buscam sua vontade e fazem o 
bem, oremos. 

5.  Por esta assembleia, que celebra a nova 
e eterna Aliança no corpo e no sangue de Cristo, 
oremos.

Senhor, fazei-nos viver sempre na Aliança 
que um dia estabelecestes com Abraão e que 
levastes a surpreendente e insuperável pleni-
tude em Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com bondade, este sacri-
fício para que seja proveitoso à nossa conversão 
e à salvação de todo o mundo. 

Antífona da comunhão - Rm 8,32

Deus não quis poupar seu próprio Filho, mas 
o entregou por todos nós: e deu-nos, com ele, 
todas as coisas.

Oração depois da comunhão

Nutridos, ó Deus, pelo pão que nos salva, 
imploramos vossa misericórdia, a fim de que, 
pelo mesmo sacramento que nos dais como 
alimento neste mundo, nos leveis a participar da 
vida eterna.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 8,51-59

A
 verdade que nos faz livres é a verdade de nossa condição de filhos e filhas vivida no amor. 
A relação filial com Deus, o único Absoluto, nos desliga (“absolve”: desliga de) do 
domínio do prazer e do dever, tornando-nos capazes de agir de acordo com o Amor que 

conhecemos e que nos conhece pessoalmente. O princípio da liberdade, para o judeu-
cristianismo, é o amor, que nos torna aquilo que somos, isto é, semelhantes a Deus. A liberdade 
cristã – de que Paulo, Agostinho e Lutero falaram com tanto vigor e suma liberdade – consiste em 
amar como e porque somos amados, colocando-nos a serviço dos irmãos e irmãs (cf. Gl 5,13).

-  Essa liberdade não vem nem da busca intelectual (sempre necessária, mas insuficiente) 
nem da ascese (sempre necessária, mas também insuficiente). Ela vem da experiência espiritual – 
tornada possível pelo Espírito e vivida no Espírito – de aceitarmos a verdade última daquilo que 
somos: filhos e filhas amados. Filhos sempre amados, mesmo sendo miseráveis, mesmo quando 
pecadores, mesmo considerados humanamente imprestáveis (cf. Rm 5,8).

-  O ser humano precisa ser aceito para poder viver. Vivemos ou morremos à medida que 
somos aceitos ou não pelo outro. Até não conhecer um amor incondicionado, vamos à cata nem 
que seja de migalhas. Migalhas, porém, nunca foram suficientes para alimentar ninguém. Na 

SANTO ESTANISLAU, BISPO E MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

[Missa: comum dos mártires, MR 749, ou comum dos pastores, MR 755]

Estanislau tombou sob a espada dos persegui-
dores, concedei-nos também perseverar firmes 
na fé até a morte.

Oração do dia

Ó Deus, em cuja honra o bispo Santo 
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verdade, o que é parcial e ganho a duras penas não é amor. O amor mesmo só pode ser total, livre e 
gratuito. E isso só temos no Filho Jesus, expressão concreta do amor infinito e incondicional de 
Deus para conosco. Só quem tem consciência de ser amado sem condições é capaz de amar a si 
próprio e aos outros. O amor dá consciência de valor, autoestima, e essa nos torna capazes de 
reconhecer o valor dos outros e do Outro. Voltando ao Evangelho (do qual não saímos): o princípio 
da nossa liberdade é a verdade de Jesus, o Filho amado, que, amando-nos, nos revela nossa 
identidade de filhos e filhas amados pelo Pai.

-  Essa é a verdade, que nos liberta para o amor: o conhecimento – não teórico, mas 
existencial; não marginal, mas essencial – do amor do Pai, que nos permite aceitar a nossa própria 
realidade de filhos e filhas. Se a palavra “verdade”, em João, aparece 25 vezes, e “verdadeiro”, 10 
vezes, e “veraz”, 9, a Verdade, para ele, não é uma ideia, mas uma pessoa, Jesus! Correlativamente, 
a palavra “pai”, só nesse trecho (Jo 8,12-59), 21 vezes. 

-  Mas, o que é, mesmo, “pai”, o que é “paternidade”, que são conceitos ambíguos?
-  Dentro de nós, normalmente, vivenciamos uma “dupla paternidade”, uma dupla imagem 

de pai: uma boa e uma má. Pode-se ver o pai como alguém que dá a vida e a liberdade, e pode-se, 
ao mesmo tempo, ver o pai como alguém que tira a liberdade e abafa o filho. Essa experiência 
“infantil”, querendo ou não, nós acabamos projetando em Deus. 

-  A nossa imagem de Deus, consequentemente, nunca é 100% positiva, nem 100% 
negativa. Além da imagem de um Deus bom, carregamos dentro de nós também uma imagem 
negativa, que é uma barreira (maior ou menor) para aceitarmos Deus como Pai e nos aceitarmos 
como filhos. 

-  Para complicar a situação, entrou em nosso coração outra imagem, fraudulenta, que nos 
divide de Deus, dos outros e de nós mesmos. É a nossa imagem “diabólica” (a palavra “diabo” 
significa divididor, aquele que divide) de Deus. Essa imagem nos apresenta um Deus invejoso da 
nossa vida e da nossa felicidade (cf. Gn 2,1ss.). Nos dois casos, não se pode viver como filho/filha. 
Como pode viver como filho quem tem uma imagem negativa de pai? Como pode viver como filho 
de Deus quem tem uma imagem negativa de Deus? 

-  Jesus – luz que ilumina todo homem que vem a este mundo (cf. Jo 1,8.12) – veio nos 
libertar da imagem “infantil” de Deus, aquela que foi introjetada em nós no ambiente familiar e 
aquela que carregamos desde as nossas raízes criaturais. Jesus veio devolver a Deus, a nós e a 
todas as realidades o verdadeiro rosto de Deus: “Felipe, quem me vê vê o Pai” (Jo 14,9)!

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: Organização Internacional do Trabalho (OIT) (1919).

12 SEXTA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma.)

Parece-nos difícil entender como os con-
temporâneos de Jesus não eram capazes de 

acolher Jesus. Mas será mesmo que, se 
estivéssemos lá, agiríamos diferente? Será que 
eles não levavam mais a sério o que Jesus fazia e 
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dizia do que nós e, por isso, resistiam tanto? 
Será que não barateamos o Evangelho e por isso 
pensamos que somos mais receptivos que 
eles?

Antífona da entrada - Sl 30,10.16.18

Tende piedade de mim, Senhor, a angústia 
me oprime. Libertai-me das mãos dos inimigos 
e livrai-me daqueles que me perseguem. Não 
serei confundido, Senhor, porque vos chamo.

Oração do dia 

Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as culpas 
do vosso povo. E, na vossa bondade, desfazei os 
laços dos pecados que em nossa fraqueza 
cometemos. 

Leitura - Jr 20,10-13

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 

10 Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi 
espalhando o medo em redor: "Denunciai-o, 
denunciemo-lo". Todos os amigos observavam 
minhas falhas: "Talvez ele cometa um engano e 
nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos 
dele".  Mas o Senhor está ao meu lado, como 11

forte guerreiro; por isso, os que me perseguem 
cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles 
se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que 
nunca se apaga!  Ó Senhor dos exércitos, que 12

provas o homem justo e vês os sentimentos do 
coração, rogo-te me faças ver tua vingança 
sobre eles; pois eu te declarei a minha causa.              
13 Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele 
salvou a vida de um pobre homem das mãos dos 
maus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 17(18),2-3a. 
3bc-4.5-6.7 (R/. cf. 7)

R. Ao Senhor eu invoquei na minha 
angústia e ele escutou a minha voz.

1.  Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força, 

minha rocha, meu refúgio e Salvador! R.
2.  Ó meu Deus, sois o rochedo que me 

abriga, minha força e poderosa salvação, sois 
meu escudo e proteção: em vós espero! 
Invocarei o meu Senhor: a ele a glória! e dos 
meus perseguidores serei salvo! R.

3.  Ondas da morte me envolveram total-
mente, e as torrentes da maldade me aterraram;

 os laços do abismo me amarraram e a 
própria morte me prendeu em suas redes. R.

4.  Ao Senhor eu invoquei na minha angús-
tia e elevei o meu clamor para o meu Deus; de 
seu Templo ele escutou a minha voz, e chegou a 
seus ouvidos o meu grito. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 64b.69b

R. Glória a Cristo, Palavra eterna do 
Pai, que é amor!

V. Senhor, tuas palavras são espírito, são 
vida; só tu tens palavras de vida eterna! R.

Evangelho - Jo 10,31-42

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Os judeus pegaram pe-31

dras para apedrejar Jesus.  E ele lhes disse: 32

"Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras 
boas. Por qual delas me quereis apedrejar?"          
33 Os judeus responderam: "Não queremos te 
apedrejar por causa das obras boas, mas por 
causa de blasfêmia, porque sendo apenas um 
homem, tu te fazes Deus!"  Jesus disse: "Acaso 34

não está escrito na vossa Lei: 'Eu disse: vós sois 
deuses'?  Ora, ninguém pode anular a Escri-35

tura: se a Lei chama deuses as pessoas às quais 
se dirigiu a palavra de Deus,  por que então me 36

acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou 
Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e 
enviou ao mundo?  Se não faço as obras do 37

meu Pai, não acrediteis em mim.  Mas, se eu as 38

faço, mesmo que não queirais acreditar em 
mim, acreditai nas minhas obras, para que 
saibais e reconheçais que o Pai está em mim e 
eu no Pai".  Outra vez procuravam prender 39
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Jesus, mas ele escapou das mãos deles.                    
40 Jesus passou para o outro lado do Jordão, e foi 
para o lugar onde, antes, João tinha batizado. E 
permaneceu ali.  Muitos foram ter com ele, e 41

diziam: "João não realizou nenhum sinal, mas 
tudo o que ele disse a respeito deste homem, é 
verdade".  E muitos, ali, acreditaram nele.                    42

- Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

O profeta Jeremias, perseguido pelos 
judeus, é figura de Cristo a caminho da sua 
Paixão. Oremos ao Pai que estava com Jesus            
e que o sustentava, dizendo: R. Nós vos 
rogamos, Senhor.

1.  Para que Deus receba em sua glória 
eterna os mártires da Igreja, apedrejados ou 
fuzilados, oremos.

2.  Para que Deus dê coragem e muita força 
aos profetas que estão na prisão por serem 
incômodos, oremos.

3.  Para que Deus esteja com os profetas do 
nosso tempo, que levantam a voz contra a 
mentira, oremos.

4.  Para que Deus olhe como só ele sabe 
olhar pelos doentes, pelos anciãos e pelos mais 
pobres, oremos.

5.  Para que Deus nos dê força e coragem 

para seguir o exemplo de Jesus, fazendo o bem 
e a verdade, oremos.

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que sois a 
força e a salvação dos que vos servem, fazei-nos 
dar bom testemunho do vosso Filho. Ele que 
vive e reina pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus de misericórdia, que 
sempre sirvamos dignamente o vosso altar, de 
modo que, participando dele, alcancemos a 
eterna salvação. 

Prefácio da Paixão, I

Antífona da comunhão - 1 Pd 2,24

Jesus carregou nossos pecados, em seu 
corpo, sobre a cruz, a fim de que, mortos para 
nossas faltas, vivamos para a justiça; fomos 
curados pelas suas chagas.

Oração depois da comunhão

Sejamos sempre protegidos, ó Deus, pelo 
sacrifício que recebemos; que ele afaste sempre 
de nós toda espécie de pecado.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 10,31-42

s autoridades judias insistem na “teologia da pedra”, a única que conhecem bem.

A
-  O Evangelho de João é, do início ao fim, um longo processo contra Jesus. Esse processo 

começa quando da primeira vinda de Jesus ao Templo (cf. Jo 2,13ss.), continua na segunda (cf. Jo 
5,1-18), é desenvolvido na terceira (cf. Jo 7,1–10,21) e culmina nessa sua quarta vinda (cf. 10,22-
23ss.), na qual se apresenta o motivo da condenação (cf. Jo 10,33). A decisão, porém, de prendê-
lo ou de matá-lo não pode ainda ser tomada (cf. Jo 10,31.39). Caberá ao chefe dos sacerdotes (cf. 
11,50) e, neste sentido, será evocada em Jo 18,14, quando Jesus comparecer diante dele.

-  O que os Evangelhos sinóticos colocam no interrogatório do Sinédrio (cf. Mc 14,53-
64par.), João “antecipa” aqui. João coloca aqui o interrogatório sobre a identidade de Jesus porque 
seu Evangelho não traz um processo diante do Sinédrio. Ou melhor, seu Evangelho apresenta toda a 
vida de Jesus como um processo. O processo do ser humano que acolhe ou rejeita a Palavra que o 
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Segundo o Evangelho de João, a ressur-
reição de Lázaro foi a gota d’água no conflito 
entre as lideranças judaicas e Jesus. Tomam a 
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faz tornar-se filho (a). É o drama do ser humano e é o drama de Deus. O processo que movemos ao 
Filho, movemos, em verdade, contra nós mesmos e contra Deus. O julgamento que fazemos do 
Filho é o julgamento que fazemos de nós mesmos.

-  No Evangelho de João, esse é o último encontro – e desencontro – com os “judeus”, quer 
dizer, com os que se negam a crer. Acontece de inverno, quando o frio penetra até os ossos, levando 
as pessoas a se encolherem em seu pequeno mundo, em seu egoísmo. Já se anuncia a tempestade 
da Paixão, que não deixará pedra sobre pedra, porque a “pedra angular” será vilmente desprezada 
(cf. Mt 21,42par.; 1Pd 2,4.7). 

-  Aqui, quem toma a iniciativa é Jesus. João mostra uma face da morte de Jesus que os 
Sinóticos deixam na sombra: “eu dou-lhes a vida eterna” (Jo 10,28; cf. 10,29). O destino de Jesus 
não é determinado pelos “judeus”, mas por Jesus mesmo. Antecipando as acusações do Sinédrio, 
o evangelista mostra com clareza o motivo da condenação de Jesus. O processo é o lugar do 
testemunho da verdade. A verdade de Jesus é o seu ser Messias e Filho de Deus, mais exatamente, 
o seu ser Messias enquanto Filho de Deus. Não será morto por suas boas obras, mas por ser e 
apresentar um Messias e um Deus diferente do que pensamos. Por isso, é acusado de blasfêmia.

-  Na nossa cabeça, Deus e o Messias deveriam se impor a todos (secundum 
magnitudinem!), com uma força capaz de vencer todo poder que se lhes oponha, desde a 
incredulidade, passando pela condenação e desembocando na morte. Jesus, porém, apresenta um 
Deus e um Messias que não correspondem às nossas expectativas e aos nossos medos. Ele é 
Senhor enquanto se faz nosso servo; é pastor enquanto é manso cordeiro; é salvador, não enquanto 
se safa da morte, mas enquanto dá a vida (secundum amorem). É diferente demais para a nossa 
cabeça. Não se enquadra nos nossos conceitos. Desborda a nossa pobre imaginação. 

-  Salva-nos enquanto nos mostra quem é Deus para nós (Pai) e quem somos nós para Deus 
(filhos e filhas). Deus é Pai que nos ama até à loucura – N. Cabásilas (séc. XIV) dizia que Deus é 
“louco de amor” por nós – e nós somos seus filhos amados no Filho, que se faz nosso irmão, 
apesar de nossa resistência, incredulidade e recusa. Isso é pouco demais para nossas fantasias de 
onipotência, mas é demais para nossas necessidades mais comezinhas e quotidianas! 

Santos do dia: Herta (+ 303). Júlio I (+ 352). Zeno 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). 1ª viagem espacial de um ser humano (Yuri Gagarin) ao redor 
da Terra (1961).

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

13 SÁBADO DA 5ª SEMANA DA QUARESMA
(Cor roxa - Ofício do dia de semana do Tempo da Quaresma) 

Nem podiam suspeitar que de fato “é melhor 
que só um morra pelo povo que perecer a     
nação inteira”. Deus escreve certo por linhas 
tortas!
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Antífona da entrada - Sl 21,20.7

Ó Senhor, não fiqueis longe de mim! Ó minha 
força, correi em meu socorro! Sou um verme, e 
não um homem, opróbrio dos homens e 
rebotalho da plebe.

Oração do dia 

Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos 
homens e, nesta quaresma, nos alegrais com 
graças mais copiosas. Considerai com bondade 
aqueles que escolhestes, para que a vossa 
proteção paterna acompanhe os que se prepa-
ram para o batismo e guarde os que já foram 
batizados. 

Leitura - Ez 37,21-28

Leitura da Profecia de Ezequiel 

21 Assim diz o Senhor Deus: "Eu mesmo vou 
tomar os israelitas do meio das nações para 
onde foram, vou recolhê-los de toda parte e 
reconduzi-los para a sua terra.  Farei deles uma 22

nação única no país, nos montes de Israel, e 
apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca 
mais formarão duas nações, nem tornarão a 
dividir-se em dois reinos.  Não se mancharão 23

mais com os seus ídolos e nunca mais come-
terão infames abominações. Eu os libertarei              
de todo o pecado que cometeram em sua 
infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu 
povo e eu serei o seu Deus.  Meu servo Davi 24

reinará sobre eles, e haverá para todos eles um 
único pastor. Viverão segundo meus preceitos e 
guardarão minhas leis, pondo-as em prática.        
25 Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, 
onde moraram vossos pais; ali habitarão para 
sempre, também eles, com seus filhos e netos, 
e o meu servo Davi será o seu príncipe para 
sempre.  Farei com eles uma aliança de paz, 26

será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e 
multiplicarei, e no meio deles colocarei meu 
santuário para sempre.  Minha morada estará 27

junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o 
meu povo.  Assim as nações saberão que eu, o 28

Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuá-
rio no meio deles para sempre". - Palavra do 
Senhor. 

Cântico - Jr 31,10.11-12ab.13 (R/. cf. 10d)

R. O Senhor nos guardará qual pastor 
a seu rebanho.

1. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e 
anunciai-a nas ilhas mais distantes: "Quem 
dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará 
qual pastor a seu rebanho!" R.

2. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e 
o libertou do poder do prepotente. Voltarão para 
o monte de Sião, entre brados e cantos de 
alegria afluirão para as bênçãos do Senhor: R.

3. Então a virgem dançará alegremente, 
também o jovem e o velho exultarão; mudarei 
em alegria o seu luto, serei consolo e conforto 
após a guerra. R.

Aclamação ao Evangelho - Ez 18,31

R. Salve, ó Cristo, Imagem do Pai, a 
plena verdade nos comunicai!

V. Lançai para bem longe toda a vossa 
iniquidade! Criai em vós um novo espírito e um 
novo coração! R.

Evangelho - Jo 11,45-56

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Muitos dos judeus que 45

tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus 
fizera, creram nele.  Alguns, porém, foram ter 46

com os fariseus e contaram o que Jesus tinha 
feito.  Então os sumos sacerdotes e os fariseus 47

reuniram o Conselho e disseram: "O que fare-
mos? Este homem realiza muitos sinais.  Se 48

deixamos que ele continue assim, todos vão 
acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o 
nosso Lugar Santo e a nossa nação".  Um 49

deles, chamado Caifás, sumo-sacerdote em 
função naquele ano, disse: "Vós não entendeis 
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nada.  Não percebeis que é melhor um só 50

morrer pelo povo do que perecer a nação 
inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo.  51 

Sendo-sumo sacerdote em função naquele ano, 
profetizou que Jesus iria morrer pela nação.  E 52

não só pela nação, mas também para reunir os 
filhos de Deus dispersos.  A partir desse dia, as 53

autoridades judaicas tomaram a decisão de 
matar Jesus.  Por isso, Jesus não andava mais 54

em público no meio dos judeus. Retirou-se para 
uma região perto do deserto, para a cidade 
chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus 
discípulos.  A Páscoa dos judeus estava 55

próxima. Muita gente do campo tinha subido a 
Jerusalém para se purificar antes da Páscoa.          
56 Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no Tem-
plo, comentavam entre si: "O que vos parece? 
Será que ele não vem para a festa?" - Palavra 
da Salvação. 

 
Preces dos fiéis

Caifás profetizou que Jesus não só morreria 
pela nação, mas também para reunir os filhos de 
Deus dispersos. Independentemente de sua 
vontade, ele profetizou os frutos da Paixão do 
Redentor. Peçamos a Deus, sua fonte perene, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Pai de bondade.

1.  Pela Igreja, presente em todo o mundo, 
para que proclame que é por meio de Jesus que 
somos salvos, oremos.

2.  Pelas pessoas e grupos que trocam 
Deus pelos ídolos, para que se afastem de seu 
estilo de vida, oremos.

3.  Pelos que acolhem Jesus na fé, para que 
o anunciem aos que não a têm, mas a procuram, 
oremos.

4.  Pelos migrantes, para que sejam respei-
tados pelos povos que os acolhem e refaçam 
suas vidas, oremos.

5.  Por esta assembleia, para que a Páscoa 
de Jesus seja para todos fonte de vida nova e de 
paz, oremos.

Senhor, nosso Deus, conduzi-nos, pela 
vossa mão de Bom e Belo Pastor, à Páscoa 
eterna, ao vosso Reino da verdade e da vida, da 
justiça, do amor e da paz. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus eterno e todo-poderoso, que pela fé 
e pelo batismo nos restaurais para a vida eterna, 
acolhei as oferendas e as preces dos vossos 
filhos e filhas para que realizeis os desejos dos 
que em vós esperam. 

 
Antífona da comunhão - Jo 11,52

O Cristo foi entregue para reunir num só cor-
po os filhos de Deus, que andavam dispersos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus de majestade, nós vos suplicamos 
humildemente: assim como nos alimentais com 
o Corpo e o Sangue de Cristo, dai-nos participar 
da natureza divina. 

SÃO MARTINHO I, PAPA, MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

[Missa: comum dos mártires - MR, 749]

vencer os tormentos, dai-nos também suportar 
as adversidades desta vida com inabalável 
fortaleza.

Oração do dia

Deus todo-poderoso, que destes força ao 
papa São Martinho para enfrentar as ameaças e 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 11,45-56

O
 Evangelho de hoje supõe, ao menos, a leitura do episódio da morte e ressurreição de 
Lázaro de Betânia, irmãos de Marta e Maria, amigos de Jesus (vv. 1-44). ... 

-  O capítulo 11 de João, na verdade, se articula em duas grandes partes: a primeira, que 
mostra Jesus que dá a vida (“Eu-sou a ressurreição e a vida: quem crê em mim, mesmo se estiver 
morto, viverá”) (vv. 1-44); a segunda, que mostra Jesus condenado à morte (“é melhor que um só 
homem morra...”) (vv. 45-56). Em poucas palavras: Jesus dá a vida e, por isso, recebe a morte!

-  Se quisermos visualizar melhor o conjunto do texto, temos o seguinte: o pré-texto, que 
consiste na notícia de que Lázaro está doente (vv. 1-3); Jesus com os discípulos (vv. 4-16); Jesus 
com Marta e Maria (vv. 17-37); Jesus com Lázaro (vv. 38-44); as reações em relação a Jesus (vv. 
45-53). De toda maneira, o centro da narração é Jesus, nomeado 22 vezes, que é a soma das vezes 
que são nomeados os outros protagonistas: Marta, 8 vezes; Maria, 8 vezes; Lázaro, 6 vezes. O tema 
é claro: a fé em Jesus, que é a ressurreição e a vida!

-  Todos os personagens estão em movimento. Jesus e os discípulos deslocam-se da 
Transjordânia a Betânia. Os judeus saem de Jerusalém. Marta deixa o lugarejo de Betânia. Maria sai 
de casa. Lázaro sai, finalmente, do sepulcro. 

-  E todos se encontram com todos. Até mesmo os que já morreram e os que ainda não 
morreram. 

-  Na verdade, a vida é um movimento. Esse movimento, porém, termina na rigidez 
cadavérica do túmulo. “Cadáver” vem de “ ”, latim, que quer dizer “aquele que caiu para cádere
sempre”. Todo movimento, um dia, será “apedrejado”, virará “pedra”. Lázaro já está dentro da 
pedra; os outros, por enquanto, estão fora... esperando para entrar. Agitam-se para tirá-lo de lá 
porque não querem entrar onde ele está. 

-  Só a chegada da Palavra é capaz de mudar essa situação. A Palavra, na verdade, tirou do 
nada as coisas: “Faça-se a luz, e a luz se fez...”. Só a Palavra, encarnada no Filho do Homem, pode 
fazer-se escutar também pelos mortos, tirando-os do sepulcro: “Lázaro, vem para fora!” É a nova 
criação, o novo Êxodo, a volta do Exílio, o êxodo definitivo da morte para a vida (cf. Jo 5,24-29). 
Aquele que falou pela boca de Ezequiel agora fala por e em Jesus: “Vocês ficarão sabendo que eu 
sou o Senhor, quando eu abrir seus túmulos, povo meu, e de seus túmulos eu tirar vocês” (Ez 
37,13). 

-  Jesus é a ressurreição e a vida dos que creem nele, isto é, dos que se entregam a ele de 
corpo e alma, aderindo a ele com todas as suas energias, identificando-se com ele e com sua 
proposta de vida, para a vida e para a morte (cf. Dei Verbum 5). 

-  Muitos Santos Padres viram em Lázaro não só uma prefiguração de Jesus morto e 
ressuscitado, mas também um símbolo da vida nova do cristão, do discípulo, do batizado, livre das 
amarras do pecado, que é a verdadeira morte do ser humano (cf. Sb 2,24; Gn 3,19; Jó 18,5-21; Pr 
11,19; Rm 5,12). 

-  São Pedro Crisólogo (+450) chamou a ressurreição de Lázaro de “signum signorum”, que 
quer dizer, “sinal dos sinais”. De fato, Jo 11-54 é um texto altamente simbólico e evocativo, 
sugerindo várias interpretações. Sem cair no alegorismo, que é uma exageração da interpretação 
simbólica, cada detalhe é significativo e, além disso, pode ser explorado em vários níveis. Um 
rápido exemplo, ficando só nos nomes: “Betânia” é a “casa do pobre”, ou “casa do aflito”; “Lázaro” 
quer dizer “Deus ajuda”; “Tomé” significa “gêmeo”; “Caifás, que alguns Padres associaram a 
Caim, etc. Daria para escrever algum livro (cf. Jo 20,30ss.).
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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 Eduardo Galeano, autor de “As veias abertas da América Latina” 
(Montevidéu, 2015).

SEMANA SANTA

A Semana Santa, que inclui o Tríduo pascal, visa recordar a Paixão e a Ressurreição de 
Cristo, desde a sua entrada messiânica em Jerusalém (cf. NALC, n. 31).

Anotações gerais: Os ritos especiais da Semana Santa, isto é, a bênção e procissão dos ramos, a 
trasladação do Santíssimo Sacramento depois da Missa da Ceia do Senhor, a ação litúrgica da Sexta-
feira da Paixão do Senhor e a Vigília pascal, podem celebrar-se em todas as igrejas e oratórios. Mas 
convém que, nas igrejas que não são paroquiais e nos oratórios, sejam somente celebrados se 
puderem ser realizados dignamente, isto é, com número conveniente de ministros, com a possibilidade 
de se executar ao menos algumas partes em canto, e uma suficiente frequência de fiéis. Senão, conviria 
que as celebrações fossem realizadas somente na igreja paroquial e em outras igrejas maiores.

DOMINGO DE RAMOS DA PAIXÃO DO SENHOR

Anotações
1. No em todas as deste Domingo,  Ofício divino e na bênção e procissão de ramos,  Missas 

usam-se paramentos de cor vermelha. Na procissão, o sacerdote usa ou casula ou pluvial.
2. Em todas as Missas deste Domingo se faz a memória da entrada do Senhor em Jerusalém 

seja pela procissão ou entrada solene na Missa principal, seja pela entrada simples antes das outras 
Missas. A procissão seja uma só e feita sempre antes da missa com maior concurso do povo, também 
nas horas vespertinas, tanto do sábado como do domingo  Quando não se (Paschalis Sollemnitatis 29).
pode celebrar a missa, convém realizar uma celebração da Palavra de Deus para a entrada messiânica 
e a paixão do Senhor, nas horas vespertinas do sábado ou na hora mais oportuna do domingo (PS 31).

A entrada solene - mas não a procissão - pode ser repetida antes das Missas que sejam 
celebradas com grande concurso de povo.

3. Depois da procissão ou entrada solene, omite-se o sinal da cruz e o ato penitencial ou a 
aspersão de água benta no início da Missa, e diz-se logo a coleta. Depois, a Missa continua como de 
costume.

4. são inseparáveis; onde não houver procissão e Missa, não  A bênção e a procissão de ramos 
pode haver bênção de ramos.

5.  não se usa nem incenso nem velas. Os diáconos que vão ler Durante a leitura da Paixão,
pedem e recebem a bênção. Omitem-se a saudação ao povo e o sinal da cruz sobre o livro. Depois de 
anunciada a morte do Senhor, todos se ajoelham, e faz-se uma breve pausa. No fim, diz-se: Palavra 
da salvação, (cf. CB, n. 273). mas não se beija o livro  Pode também ser lida por leitores leigos, na 
falta de diáconos, reservando-se a parte de Cristo ao sacerdote. 

Amanhã, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor:  como gesto concreto da COLETA
Campanha da Fraternidade.
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Comentário inicial - Estamos começando 
a semana decisiva na celebração da história            
da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele   
entra em Jerusalém aclamado pelo povo como 
Messias e Salvador. Mas não entra como os 
messias que o povo esperava. Entra pequeno, 
humilde, pobre. O jumentinho é o símbolo do 
Servo de Deus. Estamos espiritualmente prepa-
rados para acompanhar Jesus em sua última 
semana? Vamos ao encontro da morte com ele 
para com ele ressuscitarmos para uma vida 
mais justa e bondosa, movida pelo amor e pela 
misericórdia? 

Antífona - Mt 21,9

Saudemos com hosanas o Filho de Davi! 
Bendito o que nos vem em nome do Senhor! 
Jesus, rei de Israel, Hosana nas alturas!

Procissão de Ramos

Pr. - Meus irmãos e minhas irmãs: durante 
as cinco semanas da Quaresma preparamos os 
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14 DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR
(Cor vermelha - II Semana do SALTÉRIO - Ofício dominical próprio)

nossos corações pela oração, pela penitência e 
pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos 
iniciar, com toda a Igreja, a celebração da 
Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério 
de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em 
Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e 
piedade a memória desta entrada, sigamos os 
passos de nosso Salvador para que, associados 
pela graça à sua cruz, participemos também de 
sua ressurreição e de sua vida. 

Pr. - Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, 
abençoai + estes ramos, para que, seguindo 
com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por 
ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, nosso 
Senhor.

As. - Amém. 

Evangelho - Lc 19,28-40

Jesus resistiu a vida toda a ser chamado de 
Messias. Na cabeça do povo, havia muitos mal-
entendidos em relação ao Messias. Mas agora, 
às portas de Jerusalém, Jesus deixa cair as 
resistências. Aceita entrar como Messias, mas 
deixa claro que tipo de Messias ele é: pobre, 
manso, humilde, servo de Deus e dos homens.

Procissão de Ramos

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

28Naquele tempo:  Jesus caminhava à fren-   
te dos discípulos, subindo para Jerusalém.             
29 Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, 
perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 

30dois de seus discípulos, dizendo:  "Ide ao po-
voado ali na frente. Logo na entrada encontrareis 
um jumentinho amarrado, que nunca foi mon-

31tado. Desamarrai-o e trazei-o aqui.  Se alguém, 
por acaso, vos perguntar: 'Por que desamarrais o 
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jumentinho?', respondereis assim: 'O Senhor 
32precisa dele'."  Os enviados partiram e encon-

traram tudo exatamente como Jesus lhes havia 
33dito.  Quando desamarravam o jumentinho, os 

donos perguntaram: "Por que estais desamar-
34rando o jumentinho?"  Eles responderam: "O 

35Senhor precisa dele."  E levaram o jumentinho 
a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o 

36animal e ajudaram Jesus a montar.  E enquanto 
Jesus passava, o povo ia estendendo suas rou-

37pas no caminho.  Quando chegou perto da 

descida do monte das Oliveiras, a multidão dos 
discípulos, aos gritos e cheia de alegria, come-
çou a louvar a Deus por todos os milagres que 

38tinha visto.  Todos gritavam: "Bendito o Rei, 
que vem em nome do Senhor! Paz no céu e gló-

39ria nas alturas!"  Do meio da multidão, alguns 
dos fariseus disseram a Jesus: "Mestre, repre-

40ende teus discípulos!"  Jesus, porém, respon-
deu: "Eu vos declaro: se eles se calarem, as pe-
dras gritarão." - Palavra da Salvação. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 19,28-40

A
 longa caminhada que iniciou em Lc 9,51, quando Jesus “tomou resolutamente o 
caminho a Jerusalém”, agora está chegando ao seu objetivo. Jesus entra na cidade de 
Jerusalém, onde se encontra o Templo, e onde enfrentará as autoridades responsáveis 

pela opressão política e religiosa sobre o povo. Diferente dos reis e príncipes que entravam com 
cortejos luxuosos, Jesus entra de forma simples e humilde, tendo que tomar emprestado um 
jumentinho. Mas entra aclamado pela multidão dos seus discípulos que acolheu sua mensagem.

-   Jesus é o Caminho (Jo 14,4) e assim será Jesus caminhava à frente dos discípulos:
reconhecido pela Igreja nascente (At 9,2; 18,25-26; 19,9.23). Portanto, é Ele quem vai à frente. Ele 
fará assim também no caminho do Calvário (Lc 23,26-27). Jesus é o Mestre, é ele quem abre o 
caminho e os seus discípulos devem ir em seu seguimento (Lc 9,23).

-   Jesus envia dois dos seus discípulos à Um jumentinho amarrado, que nunca foi montado:
cidade à procura de um jumentinho novo. O jumento é manso e pacífico. Jesus age diferente dos 
reis e príncipes que entravam montados em cavalos (animal muito usado nas guerras). O 
jumentinho não pertence a Jesus, como também o local onde fará a Ceia de despedida (22,10-13). 
O animal é novo e nunca foi utilizado, como será também o sepulcro novo onde Jesus será 
sepultado (23,53). Cumpre-se a profecia de Zacarias: “Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e 
vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta” (Zc 9,9).

-  Lucas não menciona, como Marcos, os “ramos que  Puseram seus mantos sobre o animal:
haviam apanhado nos campos” (Mc 11,8). E mais uma vez a pobreza é evidente. O jumentinho não 
é de Jesus e nem a sua montaria. O povo colabora cedendo seus próprios mantos. Jesus é Rei 
diferente dos reis arrogantes, que esbanjavam suas vestes ricas para impressionar. Jesus é assim o 
rei pobre, manso e pacífico que entra em Jerusalém (cujo nome significa “cidade da Paz”). 
Assemelha-se a Davi quando foi consagrado rei (2Sm 2,4).

-   Lucas sugere que Jesus não foi A multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria:
acolhido pelos habitantes de Jerusalém e nem pelos peregrinos que lá estavam para a Festa da 
Páscoa. O cortejo é formado pelos seus discípulos, aqueles que vieram com ele na longa 
caminhada. Eles o conhecem e sabem que Ele é.

-   A multidão "Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas!":
dos discípulos exulta e canta de alegria. Cumpre-se o anúncio do profeta Zacarias: “Exulta muito, 
filha de Sião! Grita de alegria, filha de Jerusalém!” (Zc 9,9). O cântico é muito parecido com a voz 
dos anjos por ocasião do nascimento de Jesus (Lc 2,14). Porém, Jesus somente será reconhecido 
verdadeiramente rei por ocasião da sua Paixão (23,2-3) e na cruz (23,37-38.42).
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-   Os fariseus que desde o início da vida pública de Jesus procuraram Os fariseus reclamam:
calá-lo, mais uma vez estão no encalço de Jesus. Eles estão escandalizados com o 
reconhecimento de Jesus como Messias-Rei e pedem para que Jesus repreenda seus discípulos. 
Querem fazer valer sua autoridade e calar a voz da multidão dos discípulos.

-   A resposta de Jesus não atende o pedido dos Se eles se calarem, as pedras gritarão:
fariseus. Se os discípulos se calarem, serão as pedras que irão gritar. Em Lc 3,8 João Batista falava 
que até das pedras Deus poderia suscitar filhos de Abraão. Jesus também poderia estar se referindo 
às pedras das muralhas de Jerusalém ou às pedras do Templo, já que no dia da destruição não 
ficaria pedra sobre pedra (19,44), mas também poderia referir-se a si mesmo, a pedra rejeitada que 
se tornará a pedra angular (19,27).

Em pleno tempo de Quaresma, prestes a entrar na semana decisiva da vida de Jesus, a liturgia 
nos apresenta esta festa alegre, cheia de beleza e humildade. Jesus mostra que algo novo vai 
acontecer: o reino anunciado vai se concretizando tão diferente dos reinos do mundo. A multidão 
dos discípulos acompanhou Jesus neste seu ingresso, participa com seus cantos e com gestos, 
com doação dos seus próprios mantos.  

Procissão em honra de Cristo-Rei

Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o 
povo que aclamou Jesus, comecemos com 
alegria a nossa procissão.

A MISSA

Antífona da entrada

Seis dias antes da Páscoa, quando o Senhor 
veio a Jerusalém, correram até ele os pequeni-
nos. Trazendo em suas mãos ramos e palmas, 
em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és 
tu que vens com tanto amor! Hosana nas alturas!

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos 
homens um exemplo de humildade, quisestes 
que o nosso Salvador se fizesse homem e 
morresse na cruz. Concedei-nos aprender o 
ensinamento da sua paixão e ressuscitar com 
ele em sua glória. 

Leitura - Is 50, 4-7 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

4 O Senhor Deus deu-me língua adestrada, 

para que eu saiba dizer palavras de conforto à 
pessoa abatida; ele me desperta cada manhã e 
me excita o ouvido, para prestar atenção como 

 5um discípulo.  O Senhor abriu-me os ouvidos; 
6não lhe resisti nem voltei atrás.  Ofereci as 

costas para me baterem e as faces para me 
arrancarem a barba; não desviei o rosto de 

7bofetões e cusparadas.  Mas o Senhor Deus é 
meu auxiliador, por isso não me deixei abater o 
ânimo, conservei o rosto impassível como 
pedra, porque sei que não sairei humilhado.                    
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 21(22),8-9.17-
18a.19-20.23-24 (R/. 2a)

R. Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonastes?

1. Riem de mim todos aqueles que me 
veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça: 
"Ao Senhor se confiou, ele o liberte e agora o 
salve, se é verdade que ele o ama!" R.

2. Cães numerosos me rodeiam furiosos, 
e por um bando de malvados fui cercado. Trans-
passaram minhas mãos e os meus pés e eu 
posso contar todos os meus ossos. R

3.  Eles repartem entre si as minhas vestes 
e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó 
meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, 
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vinde logo em meu socorro! R.
 4. Anunciarei o vosso nome a meus 

irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-
vos! Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe 
louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e 
respeitai-o toda a raça de Israel! R.

Segunda leitura - Fl 2, 6-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 

6 Jesus Cristo, existindo em condição 
divina, não fez do ser igual a Deus uma 
usurpação,  mas ele esvaziou-se a si mesmo, 7

assumindo a condição de escravo e tornando-
se igual aos homens. Encontrado com aspecto 
humano,  humilhou-se a si mesmo, fazendo-se 8

obediente até a morte, e morte de cruz.  Por  9

isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o 
Nome que está acima de todo nome.  Assim, 10

ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no 
céu, na terra e abaixo da terra,  e toda língua 11

proclame: "Jesus Cristo é o Senhor", para a 
glória de Deus Pai. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Fl 2, 8-9

R.  Glória e louvor a vós, ó Cristo.
V.  Jesus Cristo se tornou obediente até a 

morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o 
exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de 
outro nome. R.  

Evangelho (mais longo) - Lc 22,14 – 23,56

+ Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo Lucas
 
N.  Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à 14 

mesa com os apóstolos e disse:15 

J.  "Desejei ardentemente comer convosco 
esta ceia pascal, antes de sofrer.  Pois eu vos 16

digo que nunca mais a comerei, até que ela se 
realize no Reino de Deus".

N.  Então Jesus tomou um cálice, deu 17

graças e disse: 

J.  "Tomai este cálice e reparti entre vós;        
18 pois eu vos digo que, de agora em diante, não 
mais bebereis do fruto da videira, até que venha 
o Reino de Deus". 

N.   A seguir, Jesus tomou um pão, deu 19

graças, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo:
J.  "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. 

Fazei isto em memória de mim".
N.   Depois da ceia, Jesus fez o mesmo 20

com o cálice, dizendo:
J.  "Este cálice é a nova aliança no meu 

sangue, que é derramado por vós".  "Todavia, a  21

mão de quem me vai entregar está comigo, 
nesta mesa.  Sim, o Filho do Homem vai 22

morrer, como está determinado. Mas ai daquele 
homem por meio de quem ele é entregue." 

N.   Então os apóstolos começaram a 23

perguntar uns aos outros qual deles haveria de 
fazer tal coisa.  Houve também uma discussão 24

entre eles sobre qual deles deveria ser con-
siderado o maior.  Jesus, porém, lhes disse: 25

J.  "Os reis das nações dominam sobre 
elas, e os que têm poder se fazem chamar 
benfeitores.  Entre vós, não deve ser assim. 26

Pelo contrário, o maior entre vós seja como o 
mais novo, e o que manda, como quem está 
servindo.  Afinal, quem é o maior: quem está 27

sentado à mesa, ou quem está servindo? Não é 
quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no 
meio de vós como aquele que serve.  Vós 28

ficastes comigo em minhas provações.  Por 29

isso, assim como o meu Pai me confiou o Reino, 
eu também vos confio o Reino.  Vós havereis 30

de comer e beber à minha mesa no meu Reino, e 
sentar-vos em tronos para julgar as doze tribos 
de Israel.  Simão, Simão! Olha que Satanás 31

pediu permissão para vos peneirar como trigo.  
32 Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se 
apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os 
teus irmãos." 

N.   Mas Simão disse:33

L.  "Senhor, eu estou pronto para ir contigo 
até mesmo à prisão e à morte!" 

N.   Jesus, porém, respondeu: 34

J.  "Pedro, eu te digo que hoje, antes que o 
galo cante, três vezes tu negarás que me 
conheces."
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N.   E Jesus lhes perguntou: 35

J.  "Quando vos enviei sem bolsa, sem 
sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma 
coisa?" 

N.  Eles responderam: 
L.  "Nada." 
N.   Jesus continuou: 36

J.  "Agora, porém, quem tiver bolsa, deve 
pegá-la; do mesmo modo, quem tiver uma 
sacola; e quem não tiver espada, venda o manto 
para comprar uma.  Porque eu vos digo: É 37

preciso que se cumpra em mim a palavra da 
Escritura: 'Ele foi contado entre os malfeitores'. 
Pois o que foi dito a meu respeito tem de se 
realizar." 

N.   Mas eles disseram: 38

L.  "Senhor, aqui estão duas espadas." 
N.  Jesus respondeu: 
J. "Basta." 
N.  Jesus saiu e, como de costume, foi 39 

para o monte das Oliveiras. Os discípulos o 
acompanharam.  Chegando ao lugar, Jesus 40

lhes disse: 
J.  "Orai para não entrardes em tentação." 
N.   Então afastou-se a uma certa distân-41

cia e, de joelhos, começou a rezar: 
J.   "Pai, se queres, afasta de mim este 42

cálice; contudo, não seja feita a minha vontade, 
mas a tua!" 

N.   Apareceu-lhe um anjo do céu, que o 43

confortava.  Tomado de angústia, Jesus rezava 44

com mais insistência. Seu suor tornou-se como 
gotas de sangue que caíam no chão.  Levan-45

tando-se da oração, Jesus foi para junto dos 
discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta 
tristeza.  E perguntou-lhes: 46

J.  "Por que estais dormindo? Levantai-vos 
e orai para não entrardes em tentação." 

N. 47 Jesus ainda falava, quando chegou 
uma multidão. Na frente, vinha um dos Doze, 
chamado Judas, que se aproximou de Jesus 
para beijá-lo.  Jesus lhe disse: 48

J.  "Judas, com um beijo tu entregas o 
Filho do Homem?" 

N.   Vendo o que ia acontecer, os que 49

estavam com Jesus disseram: 
L.  "Senhor, vamos atacá-los com a 

espada?" 
N.   E um deles feriu o empregado do 50

Sumo Sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. 
51 Jesus, porém, ordenou: 

J.  "Deixai, basta!"
N.  E tocando a orelha do homem, o curou. 

52 Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, 
aos chefes dos guardas do templo e aos 
anciãos, que tinham vindo prendê-lo:

J.  "Vós saístes com espadas e paus, como 
se eu fosse um ladrão?  Todos os dias eu estava 53

convosco no templo, e nunca levantastes a mão 
contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do 
poder das trevas." 

N.   Eles prenderam Jesus e o levaram, 54

conduzindo-o à casa do Sumo Sacerdote. Pedro 
acompanhava de longe.  Eles acenderam uma 55

fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao 
redor. Pedro sentou-se no meio deles.  Ora, 56

uma criada viu Pedro sentado perto do fogo; 
encarou-o bem e disse: 

L.  "Este aqui também estava com ele!" 
N.   Mas Pedro negou:57

L.  "Mulher, eu nem o conheço!" 
N.   Pouco depois, um outro viu Pedro e 58

disse: 
L.  "Tu também és um deles."
N.  Mas Pedro respondeu:
L.  "Homem, não sou."
N.   Passou mais ou menos uma hora, e 59

um outro insistia: 
L.  "Certamente, este aqui também estava 

com ele, porque é galileu!" 
N.  Mas Pedro respondeu: 
L.  60 "Homem, não sei o que estás dizendo!"
N. Nesse momento, enquanto Pedro ainda 

falava, um galo cantou.  Então o Senhor se 61

voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se 
da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, 
antes que o galo cante, três vezes me negarás." 
62 Então Pedro saiu para fora e chorou amar-
gamente.  Os guardas caçoavam de Jesus e 63

espancavam-no;  cobriam o seu rosto e lhe 64

diziam: "Profetiza quem foi que te bateu?"  E o 65

insultavam de muitos outros modos.  Ao ama-66

nhecer, os anciãos do povo, os sumos sacer-
dotes e os mestres da Lei reuniram-se em 
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conselho e levaram Jesus ao tribunal deles.  E 67

diziam:
L.  "Se és o Cristo, dize-nos!" 
N.  Jesus respondeu: 
J.  "Se eu vos disser, não me acreditareis,  

68 e, se eu vos fizer perguntas, não me responde-
reis. Mas, de agora em diante, o Filho do 69 

Homem estará sentado à direita do Deus 
Poderoso." 

N.  70 Então todos perguntaram:
L.  "Tu és, portanto, o Filho de Deus?" 
N.  Jesus respondeu: 
J.  "Vós mesmos estais dizendo que eu sou!" 
N.  71 Eles disseram:
L.  "Será que ainda precisamos de teste-

munhas? Nós mesmos o ouvimos de sua 
própria boca!" 

N.   Em seguida, toda a multidão se 23,1

levantou e levou Jesus a Pilatos. 2 Começaram 
então a acusá-lo, dizendo:

T  "Achamos este homem fazendo subver-
são entre o nosso povo, proibindo pagar impos-
tos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o 
Rei." 

N.   Pilatos o interrogou: 3

L.  "Tu és o rei dos judeus?"
N.  Jesus respondeu, declarando: 
J.  "Tu o dizes!" 
N.   Então Pilatos disse aos sumos sacer-4

dotes e à multidão: 
L.  "Não encontro neste homem nenhum 

crime." 
N.   Eles, porém, insistiam: 5

T.  "Ele agita o povo, ensinando por toda a 
Judeia, desde a Galileia, onde começou, até 
aqui." 

N.   Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: 6

L.  "Este homem é galileu?" 
N.  Ao saber que Jesus estava sob a 7

autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, 
pois também Herodes estava em Jerusalém 
naqueles dias.  Herodes ficou muito contente 8

ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava 
vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava 
vê-lo fazer algum milagre.  Ele interrogou-o  9

com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe 
respondeu.  Os sumos sacerdotes e os mestres 10

da Lei estavam presentes e o acusavam com 
insistência.  Herodes, com seus soldados, tra-11

tou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o 
com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a 
Pilatos.  Naquele dia Herodes e Pilatos ficaram 12

amigos um do outro, pois antes eram inimigos. 
13 Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, 
os chefes e o povo, e lhes disse: 

L.   "Vós me trouxestes este homem como 14

se fosse um agitador do povo. Pois bem! Já o 
interroguei diante de vós e não encontrei nele 
nenhum dos crimes de que o acusais;  nem 15

Herodes, pois o mandou de volta para nós. 
Como podeis ver, ele nada fez para merecer a 
morte.  Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.” 16

N.  Toda a multidão começou a gritar: 18 

T.  "Fora com ele! Solta-nos Barrabás!" 
N.   Barrabás tinha sido preso por causa 19

de uma revolta na cidade e por homicídio.              
20 Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria 
libertar Jesus.  Mas eles gritavam: 21

T.  "Crucifica-o! Crucifica-o!" 
N.  E Pilatos falou pela terceira vez: 22 

L.  "Que mal fez este homem? Não encon-
trei nele nenhum crime que mereça a morte. 
Portanto, vou castigá-lo e o soltarei." 

N.   Eles, porém, continuaram a gritar com 23

toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a 
gritaria deles aumentava sempre mais.  Então 24

Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pe-
diam.  Soltou o homem que eles queriam - 25

aquele que fora preso por revolta e homicídio -  
e entregou Jesus à vontade deles.  26 Enquanto 
levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de 
Cirene, que voltava do campo, e impuseram-
lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus.               
27 Seguia-o uma grande multidão do povo e de 
mulheres que batiam no peito e choravam por 

28ele.  Jesus, porém, voltou-se e disse: 
J.  "Filhas de Jerusalém, não choreis por 

mim! Chorai por vós mesmas e por vossos 
filhos!  Porque dias virão em que se dirá: 29

'Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, 
os ventres que nunca deram à luz e os seios que 
nunca amamentaram'.  Então começarão a 30

pedir às montanhas: 'Caí sobre nós! e às colinas: 
'Escondei-nos!'  Porque, se fazem assim com a 31
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árvore verde, o que não farão com a árvore 
seca?" 

N. 32  Levavam também outros dois mal-
             feitores para serem mortos junto com Jesus. 

33 Quando chegaram ao lugar chamado "Calvá-
rio", ali crucificaram Jesus e os malfeitores: um 

 34à sua direita e outro à sua esquerda.  Jesus 
dizia: 

J.  "Pai, perdoa-lhes! Eles não sabem o que 
fazem!" 

N.  Depois fizeram um sorteio, repartindo 
35entre si as roupas de Jesus.  O povo per-

manecia lá, olhando. E até os chefes zombavam, 
dizendo:

T.  "A outros ele salvou. Salve-se a si mes-
mo, se, de fato, é o Cristo de Deus, o Escolhido!" 

N.   Os soldados também caçoavam de-36

le; aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre,  e 37

diziam:
T.  "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti 

mesmo!" 
N.   Acima dele havia um letreiro: "Este é o 38

Rei dos Judeus."  39 Um dos malfeitores crucifi-
cados o insultava, dizendo:

L.  "Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo 
e a nós!" 

N.   Mas o outro o repreendeu, dizendo: 40

L.  "Nem sequer temes a Deus, tu que so-
fres a mesma condenação?  Para nós, é justo, 41

porque estamos recebendo o que merecemos; 
mas ele não fez nada de mal." 

N.   E acrescentou: 42

L.  "Jesus, lembra-te de mim, quando en-
trares no teu reinado." 

N.   Jesus lhe respondeu: 43

J.  "Em verdade eu te digo: ainda hoje 
estarás comigo no Paraíso."

N.   Já era mais ou menos meio-dia e uma 44

escuridão cobriu toda a terra até às três horas da 
tarde,  pois o sol parou de brilhar. A cortina do 45

santuário rasgou-se pelo meio, 46 e Jesus deu 
um forte grito:

J.  "Pai, em tuas mãos entrego o meu 
espírito."

N.  Dizendo isso, expirou. 

(Aqui todos se ajoelham e faz-se uma pausa)

N.   O oficial do exército romano viu o que 47

acontecera e glorificou a Deus dizendo:
L.  "De fato! Este homem era justo!" 
N. 48  E as multidões, que tinham acorrido 

para assistir, viram o que havia acontecido, e 
49voltaram para casa, batendo no peito.  Todos 

os conhecidos de Jesus, bem como as mu-
lheres que o acompanhavam desde a Galileia, 

                          ficaram à distância, olhando essas coisas.
50 Havia um homem bom e justo, chamado José, 

51membro do Conselho,  o qual não tinha apro-
vado a decisão nem a ação dos outros membros. 
Ele era de Arimateia, uma cidade da Judeia, e 

52esperava a vinda do Reino de Deus.  José foi  
ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus.                
53 Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol 
e colocou-o num túmulo escavado na rocha, 

54onde ninguém ainda tinha sido sepultado.  Era 
o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já 

55estava começando.  As mulheres, que tinham 
vindo da Galileia com Jesus, foram com José, 
para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali 

56fora colocado.  Depois voltaram para casa e 
prepararam perfumes e bálsamos. E, no sábado, 
elas descansaram, conforme ordenava a Lei.          
- Palavra da Salvação.

Evangelho (mais breve): Lc 23,1-49

Preces dos fiéis

Contemplando a Cristo, nosso Salvador, 
que dá a vida pela nossa salvação, oremos pela 
salvação de todos os homens e mulheres. Reze-
mos, de maneira especial, pelos que morrem 
vítimas do ódio, da violência e da injustiça:                
R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o santo povo fiel de Deus 
anuncie com a palavra e com a vida que Jesus é 
o salvador do mundo, oremos.

2.  Para que os responsáveis das nações 
trabalhem pelos pobres e excluídos, pela justiça 
e pela paz, oremos.

3.  Para que os doentes encontrem na pai-
xão do Redentor sentido e força para o seu sofri-
mento, oremos.
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4.  Para que aqueles que não sabem per-
doar aprendam com Jesus a perdoar e a rezar 
pelos malfeitores, oremos.

5.  Para que os irmãos e as irmãs falecidos 
passem da morte para a vida na graça do Cristo 
redentor, oremos.

Senhor, nosso Deus, que vos dignastes 
contar-nos entre o número daqueles para quem 
o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-
nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor 
infinito com que nos amais. Por Cristo, nosso 
Senhor.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus 
Cristo, sejamos reconciliados convosco, de 
modo que, ajudados pela vossa misericórdia, 
alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o 
perdão que não merecemos por nossas obras. 

Prefácio - A Paixão do Senhor

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. 
Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. 
Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos 
criminosos. Sua morte apagou nossos pecados 
e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, 
os anjos cantam vossa grandeza e os santos 
proclamam vossa glória. Concedei-nos tam-
bém a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz: Santo, Santo, 
Santo...

Sugestão: Oração eucarística II

Antífona da comunhão - Mt 26,42

Ó Pai, se este cálice não pode passar sem 
que eu o beba, faça-se a tua vontade!

Oração depois da comunhão

Saciados pelo vosso sacramento, nós vos 
pedimos, ó Deus: como pela morte do vosso 
Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos 
pela sua ressurreição alcançar o que buscamos.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 22,14–23,56

O
 longo texto do relato da Paixão pode ser dividido em várias partes: 1) Lc 22,14-20 (Última 
Ceia); 2) Lc 22,21-30 (serviço); 3) Lc 22,31-38 (previsão da traição de Pedro); 4) Lc 
22,39-46 (oração no Jardim das Oliveiras); 5) Lc 22,47-53 (prisão de Jesus); 6) Lc 

22,54-62 (negação de Pedro); 7) Lc 22,63-71 (flagelação e julgamento perante o Sinédrio); 8) Lc 
23,1-12 (julgamento perante Pilatos); 9) Lc 23,13-25 (julgamento perante a multidão); 10) Lc 
23,26-32 (reações ao longo do caminho do Calvário); 11) Lc 23,33-43 (bom malfeitor); 12) Lc 
23,44-49 (morte na cruz); 13) Lc 23,50-53 (sepultamento).

-  Lucas mostra uma continuidade da história ao enfatizar que a  Última Ceia (22,14-20).
última ceia com os discípulos acontece em ambiente pascal. Diferente dos outros evangelhos, é o 
próprio Jesus quem manifesta: “Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal” (Lc 
22,15). Dessa forma, o evangelho vai desenhando a eucaristia à luz da Páscoa hebraica (22,14-
16), que encontra sua realização na ceia cristã (22,17-20). O cordeiro pascal é substituído pelo 
pão partido; o cálice da bênção, pelo sangue da nova aliança. Jesus celebra ritualmente com os 
discípulos aquilo que ele realizará fisicamente pela morte na cruz e pela ressurreição. O sangue 
derramado “por vós” dá sentido à eucaristia como uma oferenda sacrifical pela redenção humana, 
por isso, ordena que os discípulos façam o mesmo gesto em sua memória. Os irmãos, reunidos à 
mesa, celebrarão a memória do Senhor morto e ressuscitado, elevado ao céu e presente no meio 
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deles; comem a sua páscoa, na esperança do seu retorno. Também se afirma na celebração em 
comum que o momento final, a consumação de tudo, está prestes a acontecer: está chegando o 
Reino de Deus! Uma nova Aliança é firmada com a humanidade.

-  “Estou no meio de vocês como aquele que serve” (22,21-30). Jesus se auto-intitula como 
o Filho do Homem, resgatando o termo do profeta Ezequiel e ensinando seus discípulos sobre o 
verdadeiro messianismo, tema que aparecerá em outros momentos da paixão. Enquanto no meio 
deles imperam as discussões em termos de um messias-rei humanizado e militar, além da 
negação de Judas, Jesus mostra o verdadeiro sentido do seu Reino: o serviço. A leitura do 
Evangelho de Lucas mostra Jesus se doando para seus discípulos, para as multidões e, de maneira 
especial, para os pequenos. Agora, antecipa o dom da sua vida e ensina os discípulos a fazerem o 
mesmo. O Reino é conferido aos discípulos, que devem fazer como o mestre, ser servo de todos e 
dar a vida por todos (Lc 22,24-27), comendo do pão e bebendo do cálice do Reino, associando-se 
ao destino de paixão e ressurreição de Jesus (Lc 22,28-30).

-  “Que a tua fé não fraqueje” (22,31-38). O relato da Paixão em Lucas apresenta uma luta 
entre Satanás e o plano salvador de Deus, concretizado em Jesus. Desde o começo do Evangelho, 
Satanás havia tentado Jesus no deserto (Lc 4,1-13) e o havia deixado (até a hora oportuna” (Lc 
4,13). É chegada, portanto, a hora, em que o mal novamente se manifestaria, provando não só 
Jesus, mas também aqueles que se associassem ao Reino. Jesus adianta a posição dos discípulos 
na hora da provação. Conhece as dificuldades de Pedro (vv. 31-34) e de todos os outros (vv. 35-
38), quando ele compartilhará a sorte dos malfeitores. Em contrapartida, a graça e o amor do 
Senhor são o sustento e garantia de vitória diante das dificuldades. Jesus já havia passado a noite 
em oração antes da escolha dos Doze (Lc 6,12) e, nesse momento, é a mesma oração de Cristo ao 
Pai que dá as bases para a fé de Pedro permanecer viva, para poder animar toda a Igreja. Jesus 
identifica sua missão com o texto do servo sofredor de Isaías, “contado entre os malfeitores” (Is 
53,12). Assim, mostra que o Reino que estabelece não é triunfalista, mas contempla também o 
sofrimento e que o próprio Senhor sabe que não será fácil carregar sua proposta no coração diante 
das dores. A reação dos discípulos, mencionando as duas espadas, é a perfeita expressão de sua 
incompreensão sobre o Messias. 

-  “Não a minha, mas a tua vontade” (22,39-46). A reação de Jesus, prestes a entregar-se, é a 
agonia (do grego, , “combate”), mas seus momentos mais sensíveis como humano são agon
vividos no combate da oração no monte das Oliveiras. Jesus já havia valorizado a oração na 
parábola do amigo importuno (Lc 11,5-8) e a viúva diante do juiz (Lc 18,1-5). A noite última e d
definitiva do mundo, graças à atitude de total confiança de Jesus, é iluminada pela fé plena de amor 
e pelo amor cheio de fé. A atitude de Jesus é plenamente filial: é o Filho que confia com tanta 
convicção no amor do Pai, que aceita livremente o plano salvífico de Deus. Seu consolo vem dos 
céus, um anjo, que mostra que não se trata de um combate solitário, Pai e Filho estão juntos!

-  Prisão de Jesus (22,47-53). É o triunfo temporário do poder das trevas. Contudo, o texto 
mostra como a autoridade de Jesus supera todos os acontecimentos. Diferente dos outros 
sinóticos, em Lucas, Jesus repreende Judas antes que o beije. Enquanto todas as categorias que os 
discípulos, os soldados, os chefes dos soldados, os sumos sacerdotes e os anciãos apresentam 
são políticas, Jesus interpreta os acontecimentos como a hora derradeira, a vitória passageira das 
trevas e as identifica com a ação daqueles que o prendem. A cura da orelha do servo do sumo 
sacerdote é seu último milagre no Evangelho, o verdadeiro amor aos inimigos e o ensino concreto 
de que seu Reino não era militar. Cessa toda ação de Jesus e começa a sua paixão. A sua ação foi 
particular e limitada; a sua paixão é universal e infinita: carrega sobre si todo o mal do mundo. Se 
ele começou a nos salvar com a sua ação, ele conclui a nossa salvação com a sua paixão. A 
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resposta é imediata! 
-  Negação de Pedro (22,54-62). Assim como o próprio Jesus havia predito, Pedro não se 

mantém fiel no momento de maior provação. Primeiro, nega conhecer Jesus, depois, nega ser 
membro de seu grupo e, então, diz que não entende de nada. No pano de fundo, está como que uma 
renúncia à sua condição de discípulo. Ao mesmo tempo, seu esforço para estar perto de Jesus e 
acompanhar o desenrolar dos acontecimentos mostrava o contrário. Diante da tríplice negação, 
nenhuma palavra é proferida. O evangelista somente lembra o olhar de Jesus, que comunica mais 
que mil discursos. Não é um espaço de condenações, mas do amor absoluto que envolve a entrega 
na cruz. Certamente, o olhar a Pedro foi olhar amoroso. Por isso, o Pedro verdadeiro não é nem o 
Pedro impetuoso nem o Pedro covarde, mas o Pedro amado pelo Senhor. Suas lágrimas serão o seu 
batismo: purificarão o seu coração e iluminarão os seus olhos. De agora em diante, viverá do amor 
gratuito do seu Senhor.

-  Flagelação e julgamento perante o Sinédrio (22,63-71). Ao “não” de Pedro, corresponde o 
“sim” de Jesus (v. 70). Temos, nesses nove versículos, um pequeno tratado de cristologia: Deus, 
assumindo em Jesus o rosto de todos os sem rosto, revela a sua essência escondida: amor 
misericordioso (vv. 64-65); Jesus é o Cristo (rei e salvador) justamente enquanto se solidariza 
com o nosso mal; é Filho do Homem justamente enquanto é julgado; é Filho de Deus (“Eu sou” – 
cf. Ex 3,14) justamente enquanto condenado à morte. É na sua fraqueza que Deus revela a sua 
grandeza, que é amor, misericórdia e perdão. Por isso, diante da zombaria dos guardas, não há 
comunicação de Jesus. Não vale a pena falar de messianismo para quem, de antemão, nega 
abertamente e com insultos essa verdade.

-  “És tu o rei dos judeus?” (23,1-12). Jesus é levado diante de Herodes e Pilatos porque só 
os romanos podiam condenar à morte de cruz, que era o que as lideranças judaicas queriam. Seu 
comparecimento diante de Pilatos e Herodes mostra a identidade própria da realeza de Jesus, 
coloca em crise nosso ideal de vida e nossa ideia de Deus. Para Jesus, rei é o homem ideal livre e 
senhor da criação à imagem e semelhança de Deus. Este ideal só se realiza na medida em que o ser 
humano é capaz de amar e de servir a Deus e aos irmãos: o sentido da vida não é o domínio, mas o 
serviço. Deus é amor e só o amor é capaz de se humilhar, ser condenado e morrer pelo(a) 
amado(a).

-  “Crucifiquem-no!” (23,13-25). Em toda a narrativa, Pilatos parece relutante quanto à 
entrega de Jesus à morte. Lucas quer mostrar que os romanos não foram os grandes responsáveis 
pela morte de Jesus. Aqui, o povo todo prefere um ladrão que luta com espada na mão contra 
Roma, ao invés de Jesus, que aparentemente não faz nada para libertar o povo da dominação 
estrangeira. É a grande barganha. Troca-se a vida do delinquente  morte do Justo. A morte de pela
Deus é a salvação do homem. Seis vezes, neste trecho, aparece a palavra “libertar”. O preço da 
nossa liberdade é a entrega de Jesus!

-  “Se fazem isso com a árvore verde...” (23,26-32). É a última etapa da volta de Jesus ao Pai, 
a via sacra, o caminho do mártir. Ao longo do caminho, Jesus encontra os seus irmãos e irmãs, 
que, de uma maneira ou de outra, fazem a mesma caminhada. A via sacra é uma das mais belas 
práticas da devoção cristã. Vai do encontro à contemplação e da contemplação à identificação com 
o Senhor. Três são os encontros: o cireneu, as filhas de Jerusalém, os dois malfeitores. Três modos 
de nos encontrarmos com Deus: Cireneu é o discípulo que carrega a cruz (“quem quiser ser meu 
discípulo...”) e a leva caminhando atrás de Jesus, como bom discípulo; as filhas de Jerusalém são 
o verdadeiro povo de Deus, capaz de com-paixão como Deus, sempre necessitado de conversão e 
que batem no peito como o publicano da parábola (Lc 18,13); os dois malfeitores representam a 
humanidade inteira diante da própria morte.
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-  “  Do alto da cruz ressoam duas palavras de Hoje estarás comigo no Paraíso” (23,33-43).
Jesus: a primeira pede perdão para os malfeitores (“Pai, perdoa-lhes...”) (v. 34); a segunda oferece 
o perdão a um dos dois malfeitores que o ladeiam (“Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso”) (v. 
43). É o julgamento que Deus faz dos seus inimigos: perdoa e dá o Reino aos malfeitores. Esta 
passagem é chamada por alguns autores de “o evangelho dentro do evangelho”. As questões 
anteriormente levantadas pelos algozes e poderosos romanos e judeus são sobre o reinado de 
Jesus. Todos querem saber: Jesus é rei? Enquanto um dos malfeitores completa a zombaria e 
também duvida de Jesus, o outro o reconhece como rei e pede para participar do seu Reino. 
Justamente quando Jesus menos parecia rei: condenado, quase chegando à morte, abandonado 
por todos. O malfeitor arrependido consegue reconhecer nesta realidade algo que ninguém 
conseguia: o reinado de Jesus não era sustentado pelos grandes sinais que ele realizava. Para 
entender o amor que movia os sinais, era preciso olhar para a cruz com olhar cheio de fé. Por isso, 
este moribundo arrependido escuta uma das mais impressionantes promessas do Novo 
Testamento: “Hoje estarás comigo no paraíso”. A misericórdia de Deus que fora professada no 
cântico de Maria (“e sua misericórdia perdura de geração em geração”, Lc 1,50) se torna presente 
no alto do calvário. Ali, há representantes de gerações não pertencentes ao povo eleito. Eles (o 
malfeitor) são objeto da predileção do amor de Deus. Sim, Jesus é rei. Não porque expulsa os 
romanos, mas porque consegue amar e perdoar mesmo aqueles que o condenam.

-  “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” (23,44-49). Lucas tem algumas 
particularidades em relação à morte de Jesus: citação do Sl 31; laceração do véu do Templo; o 
centurião proclama que Jesus é justo; as multidões batem no peito. Para Lucas, a morte de Jesus é 
a passagem de Jesus do mundo da escravidão à casa do Pai; é a volta do filho perdido e 
encontrado: está definitivamente conosco e nós com ele (1) As trevas sublinham o alcance 
universal, cósmico da salvação. (2) A laceração do véu do Templo significa que Deus se “abriu” 
para acolher o Filho que volta para casa, que todo irmão está reconciliado com o Pai e tem livre 
aceso a ele; tem início a nova aliança, que anuncia o perdão. (3) A morte de Jesus é um “ex-pirar”: 
ele lança o próprio sopro vital deste mundo irrespirável à fonte da vida; se abandona no coração do 
Pai. (4) O centurião glorifica a Deus: a glória é a superabundância da beleza de Deus que extravasa 
por todos os lados; glorificar a Deus significa reconhecê-lo onde e como ele se manifesta 
concretamente. (5) Diante de Deus que se deixa ver como misericórdia, as pessoas reconhecem a 
sua mesquinhez e se convertem a ele: retornam a Ele, que é o seu “lugar natural”. (6) Os 
conhecidos de Jesus e as mulheres simbolizam o início da Igreja, que mal se pode ver (longe), 
pequena (se comparada à multidão que aprovou sua condenação), fraca e impotente como o seu 
Senhor. Reunida aos pés da cruz, colhe o fruto da com-paixão de Deus pelo mal do mundo.

-  Sepultamento (23,50-53). A vida terrena de Jesus começa numa gruta e termina noutra. É 
a humildade de Deus. É sua semelhança conosco, que saímos da terra e para a terra voltamos. O 
túmulo, onde estão e estarão todos os seus irmãos, é morada dele também. A Palavra que criou 
todas as coisas entra no silêncio. Manifestará outra vez o seu poder criador?  

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).
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Datas comemorativas: Colisão do transatlântico Titanic com um iceberg (19h12) e 
subsequente afundamento (02h18) (1912). Vitória da Força Expedicionária Brasileira em Montese 
(Itália, 1945). 

15 SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA SANTA
(Cor roxa - Ofício próprio)

O gesto de Maria, de um lado; a palavra de 
Judas, de outro. Espontaneamente nos sen-
timos identificados com Maria e distanciados de 
Judas. Mas será isso mesmo? Quanto gastamos 
para ungir os pés dos pobres com o dinheiro que 
Judas quer economizar? Quantas vezes não 
repetimos a palavra de Jesus “pobres, sempre 
os tereis”, agora para fechar o coração e cruzar 
os braços diante dos pobres?

Antífona da entrada - Sl 34,1-2; Sl 139,8 

Acusai, Senhor, meus acusadores; combatei 
aqueles que me combatem! Tomai escudo e 
armadura, levantai-vos, vinde em meu socorro! 
Senhor, meu Deus, força que me salva!

Oração do dia

Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que des-
falece por sua fraqueza, recobrar novo alento 
pela paixão do vosso Filho.

Leitura - Is 42,1-7 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 "Eis o meu servo - eu o recebo; eis o meu 
eleito - nele se compraz minh'alma; pus meu 
espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento 

2das nações.  Ele não clama nem levanta a voz, 
3nem se faz ouvir pelas ruas.  Não quebra uma 

cana rachada nem apaga um pavio que ainda 
fumega; mas promoverá o julgamento para ob-

4ter a verdade.  Não esmorecerá nem se deixará 

abater, enquanto não estabelecer a justiça na 
terra; os países distantes esperam seus ensina-

5mentos".  Isto diz o Senhor Deus, que criou o 
céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela 
germina, que dá a respiração aos seus 
habitantes e o sopro da vida ao que nela se 

6move:  "Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e 
te tomei pela mão; eu te formei e te constituí 
como o centro de aliança do povo, luz das 

7nações,  para abrires os olhos dos cegos, tirar 
os cativos da prisão, livrar do cárcere os que 
vivem nas trevas. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 26(27),1.2.3. 
13-14 (R/. 1a)

R. O Senhor é minha luz e salvação.

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.  Quando avançam os malvados contra 
mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos 
e opressores, que tropeçam e sucumbem. R.

3.  Se contra mim um exército se armar, não 
temerá meu coração; se contra mim uma 
batalha estourar, mesmo assim confiarei. R.

4.  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 

R. Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V. Salve, nosso Rei, somente vós tendes 
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compaixão dos nossos erros. 
      
Evangelho - Jo 12,1-11

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a 
Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia res-
suscitado dos mortos.  Ali ofereceram a Jesus 2

um jantar; Marta servia e Lázaro era um dos que 
estavam à mesa com ele.  Maria, tomando qua-3

se meio litro de perfume de nardo puro e muito 
caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os     
com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do 
perfume do bálsamo.  Então, falou Judas 4

Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que 
o havia de entregar:  "Por que não se vendeu 5

este perfume por trezentas moedas de prata, 
para as dar aos pobres?"  Judas falou assim, 6

não porque se preocupasse com os pobres, mas 
porque era ladrão; ele tomava conta da bolsa 
comum e roubava o que se depositava nela.              
7 Jesus, porém, disse: "Deixa-a; ela fez isto em 
vista do dia de minha sepultura.  Pobres, sem- 8

pre os tereis convosco, enquanto a mim, nem 
sempre me tereis".  Muitos judeus, tendo sabi-9

do que Jesus estava em Betânia, foram para lá, 
não só por causa de Jesus, mas também para 
verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos 
mortos.  Então, os sumos sacerdotes decidi-10

ram matar também Lázaro,  porque, por causa 11

dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam 
em Jesus. - Palavra da Salvação. 

Preces dos fiéis

Por Cristo, com Cristo e em Cristo fomos co-
locados numa união profunda com Deus que a 
Bíblia chama de “Aliança”. Pura graça de Deus, 
iniciativa soberana de Deus, amor incompre-
ensível de Deus. Desejosos de responder gene-
rosamente a tão grande dom, rezemos: R. Pai 
santo, sede a nossa vida.

1.  Pelo papa, os bispos, os presbíteros e os 
diáconos, para que falem de Jesus com fé, 
convicção e ternura, oremos.

2.  Pelos que vivem nas trevas, para que o 
Senhor, luz das nações e amigo dos homens, os 
ilumine e envolva, oremos.

3.  Pelos fiéis e catecúmenos, para que 
aprendam a receber Jesus em cada pobre, 
como  a família de Betânia, oremos.

4.  Pelos que são generosos com os 
pobres, para que sintam maior alegria em dar do 
que em receber, oremos.

5. Por esta nossa assembleia, para que o 
Jesus humilde, sereno e confiante nos ensine a 
participar na sua Paixão, oremos. 

Deus, que nos oferecestes todas as coisas, 
ensinai-nos a oferecer-vos, como o vosso Filho 
feito homem, o perfume deste santo sacrifício.

Oração sobre as oferendas

Considerai, ó Deus, com bondade, os 
sagrados mistérios que celebramos, e o 
remédio que destinastes a sanar o mal que 
cometemos produza em nós a vida eterna.

Prefácio da Paixão, II

Antífona da comunhão - Sl 101,3

Não oculteis de mim a vossa face, na hora 
em que a angústia me invadir; inclinai para    
mim o vosso ouvido; no dia em que vos chamar, 
respondei-me.

Oração depois da comunhão

Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti com 
amor de Pai aos que celebram os vossos 
mistérios, para que conservemos pela vossa 
proteção os remédios da salvação eterna que 
recebemos de vossa misericórdia.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 12,1-11

M
aria ungiu os pés de Jesus. Ungiu justamente os pés daquele que, em seguida, lavará 
os pés dos seus discípulos. Perfuma os pés do Messias, que, no dia seguinte, montado 
numa jumenta, entrará em Jerusalém para reinar.

- A unção de Betânia é uma das narrações mais delicadas do Evangelho. Marca o início da 
última semana de Jesus em Jerusalém. Por isso, na liturgia, é colocada no começo da Semana 
Santa. É o início da nova criação, a luz – suave e persistente – que ilumina o sentido do que Jesus 
vai fazer em Jerusalém. 

- Essa mulher – uma das Marias* da vida de Jesus – tem um gesto carinhoso para com 
Jesus. Jesus gosta e aprova. Diz que ela fez “uma obra bela” (cf. Mc 14,6; Mt 26,10). É a obra bela 
por excelência, que devolve a criação à beleza originária de onde saiu. Finalmente – depois do 
próprio Jesus e da outra Maria, a mãe – uma criatura responde ao amor do seu Criador, 
despretensiosamente, gratuitamente, livremente. A criação alcança o destino para o qual foi feita: 
amar, simplesmente amar, pois viver é amar. Deus é amor amante, presente onde é amado. Aquilo 
que sempre acontece entre Pai e Filho – no seio do Pai (cf. Jo 1,18) – está acontecendo agora na 
terra, entre o Senhor e essa mulher. Como diz Jeremias: “O Senhor está criando uma coisa nova 
sobre a terra: a mulher seduzirá (literalmente, “cingirá”) o homem” (Jr 31,22)!

- Judas* desaprova o gesto, que Jesus, porém, aprova plenamente. Judas usa o pretexto dos 
pobres – quantas vezes, os pobres não foram e não são usados! – para não derramar seu amor em 
Jesus. Na verdade, sua presumida solidariedade com os pobres é uma máscara – uma cortina de 
fumaça – para seus próprios furtos. Judas é ladrão, como os chefes do povo (cf. Jo 10,1.8.10). 
Mais ainda: ele personifica o mal que habita o coração do homem: é um diabo (cf. Jo 6,70), 
mentiroso e homicida, em tudo semelhante ao pai da mentira que o inspira (cf. Jo 8,44ss.). É o 
tesoureiro do grupo (cf. Jo 13,29), mas, ao invés de dividir, ele soma, quer dizer, some com o 
dinheiro, rouba. 

- Não se deve, porém, demonizar esse pobre diabo que é Judas. É preciso lembrar que a 
objeção que João coloca na boca de Judas (cf. Jo 12,5), Mateus a atribui ao conjunto dos 
discípulos (cf. Mt 26,8) e Marcos, a todos os presentes (cf. Mc 14,4). Na história da tradição 
evangélica, houve um claro afunilamento – de todos os presentes (Mc.) a todos os discípulos (Mt.) 
e de todos os discípulos a Judas (Jo) – que resultou no ‘fuzilamento’ moral de Judas, que não viu 
outra saída senão se enforcar! Judas, aqui, além de personagem histórico, é cifra de todos nós. 
Segundo João, Judas é o protótipo da incompreensão dos discípulos (“um dos discípulos”, diz Jo 
12,4!) diante do gesto despretensioso e generoso da mulher. 

- Jesus, entretanto, compreende aquela mulher. Ele é o único a compreendê-la, como ela O  
compreende. Com sua paixão por ele (o , o “amor louco” do místico Cabásilas), ela “éros manikós”
o consagra, preparando seus pés – que andou por toda a Galileia (cf. Mt 4,23par.) e chamou 
discípulos e discípulas para seguirem os seus passos – para o caminho da Paixão. Serão os 
últimos, decisivos.

- É interessante notar – para não demonizar também todos os judeus, como nós, cristãos, já  
fizemos até a um passado não muito distante – que tanto no início (cf. Jo 11,55ss.) como no fim da 
narração (cf. Jo 12,9), as multidões – ainda não manipuladas pelas lideranças – são favoráveis a 
Jesus, enquanto “os chefes” querem prendê-lo e matá-lo (cf. Jo 11,57; 12,10ss.). 

- O clima predominante – que tudo envolve – é o da festa pela ressurreição de Lázaro. É o  
banquete da vida. E o gesto que chama a atenção – além do da mulher que derrama todo o seu amor 
naquele perfume que consagra os pés do Senhor – é o de Marta, que serve. Essas duas mulheres 
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são uma imagem – um ícone – da vida nova da comunidade que, como Lázaro, deve sair do túmulo 
do egoísmo pelo batismo. O amor de Maria se exprime no serviço de Marta; o serviço de Marta 
brota do amor de Maria. O serviço é a prova do amor; que é o fundamento e a alma do serviço.

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).

Memória histórica: Invasão da Baía dos Porcos pelos EEUU diante da ameaça de instalação de 
mísseis soviéticos em Cuba (1961).

Datas comemorativas: Dia do Desarmamento Infantil. Dia do Desenhista. Dia Nacional da 
Conservação do Solo. Nascimento de Leonardo da Vinci (1452).

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Marias. Os Evangelhos conhecem, pelo menos, três diferentes Marias. A primeira é Maria, a 
mãe de Jesus. A segunda é Maria de Mágdala ou Madalena. A terceira é Maria de Betânia, irmã de Lázaro 
e Marta. É preciso estar atento para não as confundir, sobretudo a de Mágdala e a de Betânia, ou 
confundir com outra mulher. A Madalena é uma das mulheres curadas por Jesus, que o acompanhou 
como discípula (Lc 8,2-3), esteve junto à cruz (Mt 27,55ss.; Jo 19,25) e recebeu por primeiro uma 
aparição do Ressuscitado (Jo 20,11-18; Mc 16,9). Posteriormente, por razões que o preconceito 
conhece, foi identificada com a pecadora da casa de Simão, que, aliás, nem se chamava Maria (Lc 7,37-
50). Na verdade, segundo João, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, amigo íntimo de Jesus, e de Marta, é 
que seria “aquela que tinha ungido o Senhor com perfume, e que tinha enxugado os pés dele com os 
cabelos" (Jo 11,1; cf. 12,3). Segundo Lucas, ela que se coloca aos pés de Jesus para escutar a sua 
palavra (Lc 10,38), sendo mal compreendida pelos outros e defendida por Jesus.

[2] Judas. Judas Iscariotes foi um dos Doze. Todas as listas dos Doze discípulos de Jesus termina 
com as palavras “e Judas Iscariotes, aquele que o traiu” (Mc 3,19; Mt 10,4; Lc 6,16). Os exegetas 
encontram nessa comum atestação dos evangelistas o principal argumento para se afirmar que os Doze 
discípulos foram um grupo formado pelo próprio Jesus durante o seu ministério público, portanto, 
antes da Páscoa. Judas, um dos Doze, naturalmente não poderia ter entregue Jesus às autoridades 
depois da ressurreição. Se Judas foi discípulo histórico de Jesus, por que só ele teria sido discípulo 
histórico e não também os outros onze? (O caríssimo leitor pode estar achando tudo isso estranho, mas 
há quem negue a historicidade dos Doze, uns sabendo o que estão falando, outros pensando que 
sabem, uns e outros, no caso, falando bobagem). A maioria das passagens evangélicas relativas a Judas 
afirmam que ele foi o traidor, entregando Jesus às autoridades (cf. Mc 3,19; 14,10; Mt 10,4; 26,14; Lc 
6,16; 22,3; Jo 6,71; 12,4; 13,2.26). Segundo Marcos (14,10) e Mateus (26,15), Judas agiu por 
ganância; segundo Lucas (22,3) e João (13,2) por incitamento de Satanás; segundo a gnose, por 
disposição divina, como instrumento necessário nas mãos de Deus. Há quem pense que Judas, mais do 
que traidor de Jesus, foi traído por Jesus, que não correspondeu às expectativas que ele – 
provavelmente um zelota (Iscariotes tanto pode querer dizer ‘homem de Keriot’ quanto ‘homem da sica’ 
e, portanto, um guerrilheiro), pois Judas Iscariotes deu cabo à sua vida, enforcando-se (Mt 27,3; At 
1,3). Alguma tradição certamente minoritária considera que, entre o enforcamento e a morte, Judas 
tenha se arrependido, pois o coloca entre os santos. Discute-se se ele é o padroeiro dos enforcados ou 
dos traidores.
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16 TERÇA-FEIRA DA SEMANA SANTA
(Cor roxa - Ofício próprio)

No Evangelho de João, não só o evangelista 
é o “discípulo amado”. Há outro discípulo que 
deixa Jesus profundamente comovido. Para 
levá-lo à consciência, Jesus diz: “Um de vocês 
me trairá”. Só a ele Jesus dá um bocado de pão 
ensopado no vinho. Jesus quer fazer de Judas o 
discípulo amado, mas não consegue!

Antífona da entrada - Sl 26,12

Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus 
adversários, pois contra mim se levantaram 
testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a 
sua iniquidade. 

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos 
celebrar de tal modo os mistérios da paixão do 
Senhor, que possamos alcançar vosso perdão.

Leitura - Is 49,1-6

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1 Nações marinhas, ouvi-me, povos distan-
tes, prestai atenção: o Senhor chamou-me antes 
de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele 
tinha na mente o meu nome;  fez de minha pala-2

vra uma espada afiada, protegeu-me à sombra 
de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, 
escondida em sua aljava, e disse-me: "Tu és o 3 

meu Servo, Israel, em quem serei glorificado".  4

E eu disse: "Trabalhei em vão, gastei minhas for-
ças sem fruto, inutilmente; entretanto o Senhor 
me fará justiça e o meu Deus me dará recom-
pensa".  E agora diz-me o Senhor - ele que me 5

preparou desde o nascimento para ser seu Ser-
vo - que eu recupere Jacó para ele e faça Israel 
unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta é a minha 
glória.  Disse ele: "Não basta seres meu Servo 6

para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os 
remanescentes de Israel: eu te farei luz das 
nações, para que minha salvação chegue até 
aos confins da terra". - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 70(71),1-2. 3-
4a. 5-6ab. 15.17 (R/ cf. 15)

R. Minha boca anunciará vossa justiça.

1.  Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: 
que eu não seja envergonhado para sempre! 
Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! 
Escutai a minha voz, vinde salvar-me! R.

2.  Sede uma rocha protetora para mim, um 
abrigo bem seguro que me salve! Porque sois a 
minha força e meu amparo, o meu refúgio, 
proteção e segurança! Libertai-me, ó meu Deus, 
das mãos do ímpio. R.

3.  Porque sois, ó Senhor Deus, minha es-
perança, em vós confio desde a minha juven-
tude! Sois meu apoio desde antes que eu nas-
cesse, desde o seio maternal, o meu amparo. R.

4.  Minha boca anunciará todos os dias 
vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós 
me ensinastes desde a minha juventude, e até 
hoje canto as vossas maravilhas. R.

Aclamação ao Evangelho

R. Honra, glória, poder e louvor a 
Jesus, nosso Deus e Senhor!

V. Salve, ó Rei, obediente ao Pai, vós fostes 
levado para ser crucificado, como um manso 
cordeiro e conduzido à matança. R.

Evangelho - Jo 13,21-33.36-38

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo: Estando à mesa com seus 
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discípulos,  Jesus ficou profundamente como-21

vido e testemunhou: "Em verdade, em verdade 
vos digo, um de vós me entregará".  Descon-22

certados, os discípulos olhavam uns para os 
outros, pois não sabiam de quem Jesus estava 
falando.  Um deles, a quem Jesus amava, 23

estava recostado ao lado de Jesus.  Simão 24

Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse 
saber de quem Jesus estava falando.  Então, o 25

discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, 
perguntou-lhe: "Senhor, quem é?" Jesus 26 

respondeu: "É aquele a quem eu der o pedaço de 
pão passado no molho". Então Jesus molhou 
um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de 
Simão Iscariotes.  Depois do pedaço de pão, 27

Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: 
"O que tens a fazer, executa-o depressa".  28

Nenhum dos presentes compreendeu por que 
Jesus lhe disse isso.  Como Judas guardava a  29

bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria 
dizer: 'Compra o que precisamos para a festa', 
ou que desse alguma coisa aos pobres.  De-30

pois de receber o pedaço de pão, Judas saiu 
imediatamente. Era noite.  Depois que Judas 31

saiu, disse Jesus: "Agora foi glorificado o Filho 
do Homem, e Deus foi glorificado nele.  Se 32

Deus foi glorificado nele, também Deus o glori-
ficará em si mesmo, e o glorificará logo.  Filhi-33

nhos, por pouco tempo estou ainda convosco. 
Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu 
disse também aos judeus: 'Para onde eu vou, 
vós não podeis ir'.  Simão Pedro perguntou: 36

"Senhor, para onde vais?" Jesus respondeu-lhe: 
"Para onde eu vou, tu não me podes seguir ago-
ra, mas me seguirás mais tarde".  Pedro disse: 37

"Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu 
darei a minha vida por ti!"  Respondeu Jesus: 38

"Darás a tua vida por mim? Em verdade, em 
verdade te digo: o galo não cantará antes que me 
tenhas negado três vezes". - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Durante a Última Ceia, um diálogo apaixo-
nado se desenrola entre Jesus e os discípulos. 

“Um de vós me há de trair”. “Aquele a quem eu 
der o pedaço de pão passado no molho”. “O que 
tens a fazer, faça-o logo”. Jesus não quer perder 
nenhum dos que chamou. Por isso, rezemos:             
R. Seduzi-nos, ó bom Jesus!

1. Pela Igreja, para que seja a Esposa 
sonhada pelo Filho para louvor e alegria do Pai, 
oremos. 

2. Pelos discípulos e discípulas missioná-
rios, para que jamais ouçam as palavras “um de 
vós me entregará”, oremos.

3. Pelos que comungam no mesmo pão e do 
mesmo cálice, para que sintam a gravidade da 
traição a Jesus, oremos.

4. Pelos convidados à Ceia do Senhor, para 
que respondam com amor ao louco amor de 
Jesus por eles, oremos. 

5. Pelos irmãos e irmãs falecidas, para que 
se encontrem sem demora com o Esposo do 
seu coração, oremos.

Deus Pai, não olheis aos nossos pecados, 
mas ao perfeito amor do vosso Filho e dai-nos o 
que ele nos alcançou na sua Paixão. 

Oração sobre as oferendas

Considerai, ó Deus, com bondade, as 
oferendas da vossa família. Se podemos agora 
participar dos vossos dons sagrados, fazei-nos 
chegar também à sua plenitude.

Prefacio da Paixão, II

Antífona da comunhão - Rm 8,32

Deus não quis poupar seu próprio Filho, mas 
o entregou por todos nós.

Oração depois da comunhão

Nutridos pelos dons que nos salvam, 
imploramos, ó Deus, vossa misericórdia, para 
que o mesmo sacramento que nos alimenta na 
terra nos faça participar da vida eterna.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 13,21-33.36-38

O
 contexto é a Última Ceia, que, no Evangelho de João, consiste propriamente no lava-pés: 
“havendo uma ceia...” (Jo 13,2), Jesus “se levantou da ceia...” (v. 4) “e começou a lavar 
os pés dos discípulos” (v. 5). 

- Jesus apenas terminou de lavar os pés dos discípulos e disse: “Se vocês compreenderam 
isso, serão felizes se o puserem em prática” (v. 17). Aliás, o gesto de Jesus e a relativa explicação 
estão incluídos na questão da traição (cf. Jo 13,2.11.18ss.). Dessa maneira, a traição se torna o 
assunto principal. Esse procedimento literário se chama “inclusão” (no caso, o tema da traição 
“inclui” o tema do lava-pés) e chama a atenção para um assunto considerado importante 
(justamente, a traição).

- Judas está ‘fora’ da bem-aventurança de quem “sabe” e “faz” essas coisas (cf. Jo 13,17). 
“Essas coisas” são o serviço, que é o resumo das bem-aventuranças do Evangelho (cf. Lc 6,46-49; 
Mt 7,21.24-27). Ao contrário, ele está ‘dentro’ das maldições do discurso evangélico: “Ai de 
vós...” (cf. Lc 6,24-26). Os Sinóticos são mais explícitos: “Ai daquele homem que trair o Filho do 
Homem! Seria melhor que nunca tivesse nascido” (Mc 14,21).

- João insiste que Judas é um dos discípulos (cf. Jo 6,70; 6,71; 12,4; 12,18). Entre Jesus e 
Judas há uma relação de intimidade: “o que mastiga o meu pão” (Jo 13,18). Justamente ele – com 
quem Jesus compartilha o pão – é o filho da perdição (cf. Jo 17,12), uma maneira de dizer “o filho 
perdido”. Mas quem é que o Pai procura senão o filho perdido (cf. Lc 15,1ss.; 19,10)? A traição de 
Judas é predita para que, quando acontecer, “vocês creiam que Eu-Sou” (Jo 13,19). A traição de 
Judas é lugar da revelação da fidelidade de Deus, que não volta atrás no seu amor. 

- Em Judas está representado o cume – e o cúmulo – do mistério do mal: o nosso lado 
sombrio, opaco, pecaminoso. Aquele nosso lado que não queremos ver nem admitir. A nossa 
tragédia. Ao mesmo tempo – por pura graça – está presente a humildade de Deus – a humilhação – 
que o ama: o amor, a graça, o perdão. A nossa salvação. Rejeitar o amor do Filho e do Pai significa 
perder a própria essência de filho (a) e de irmão (ã); mas o Amor acolhe essa própria rejeição, 
transmutando-a em reconciliação, em redenção, em salvação.

- A traição de Judas mostra a impotência de Deus diante da nossa liberdade. Faz pensar na 
(aparente) vistosa irrefreabilidade do pecado, na irreparabilidade do mal, na vitória do mal. (Na vida 
e na história humanas, não há como negar que seja assim). Mas João nos mostra que a luz vence as 
trevas justamente deixando-se tomar por elas. A fraqueza de Deus é a única força capaz de libertar a 
liberdade do ser humano, para que ele possa amar o Amor amante e, assim, viver o amor que 
humaniza.

Santos do dia: Paterno de Avranches (480-562). Magno da Escócia (+ 1105). Benedito José 
Labre (Amettes, 1748 - Roma, 1783). Bernardete Soubirous (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. Dia do Leonismo Internacional. Dia Nacional da Voz. Nascimento de Charlie Chaplin (1889).  

"Gente simples,
fazendo coisas pequenas,

em lugares pouco importantes,
consegue mudanças extraordinárias" (provérbio africano)

0

5

25

75

95

100



D
ia

 1
7 

de
 A

br
il 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
S

em
an

a 
S

an
ta

65

17 QUARTA-FEIRA DA SEMANA SANTA
(Cor roxa - Ofício próprio)

Enquanto os chefes do povo tramam a morte 
de Jesus, Jesus e seus discípulos preparam a 
Páscoa. Para os primeiros, a morte será o fim de 
tudo. Para Jesus, a última palavra está com a 
esperança. Deus está do lado do seu Servo e 
não o deixará nas garras da morte. À entrega 
total do Filho corresponderá a entrega total do 
Pai. É a nova e definitiva Páscoa!

Antífona da entrada - Fl 2,10.8.11

Ao nome de Jesus todo joelho se dobre no 
céu, na terra e na mansão dos mortos, pois o 
Senhor se fez obediente até a morte de cruz. E por 
isso Jesus Cristo é Senhor na glória de Deus Pai.

Oração do dia

Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o 
suplício da cruz para arrancar-nos à escravidão 
do pecado, concedei aos vossos servos e servas 
a graça da ressurreição.

Leitura - Is 50, 4-9a

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

4 O Senhor Deus deu-me língua adestrada, 
para que eu saiba dizer palavras de conforto à 
pessoa abatida; ele me desperta cada manhã e 
me excita o ouvido, para prestar atenção como 
um discípulo.  O Senhor abriu-me os ouvidos;  5

não lhe resisti nem voltei atrás.  Ofereci as 6

costas para me baterem e as faces para me 
arrancarem a barba: não desviei o rosto de 
bofetões e cusparadas.  Mas o Senhor Deus é 7

meu Auxiliador, por isso não me deixei abater o 
ânimo, conservei o rosto impassível como 
pedra, porque sei que não sairei humilhado.  A 8

meu lado está quem me justifica; alguém me 
fará objeções? Vejamos. Quem é meu adver-
sário? Aproxime-se.  Sim, o Senhor Deus é 9ª

meu Auxiliador; quem é que me vai condenar?             
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 68(69),8-10. 
21bcd-22.31 e 33-34 (R/ 14cb)

R. Respondei-me pelo vosso imenso 
amor, neste tempo favorável, Senhor Deus.

1.  Por vossa causa é que sofri tantos 
insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão; 
eu me tornei como um estranho a meus irmãos, 
como estrangeiro para os filhos de minha mãe. 
Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me 
devoram como fogo abrasador; e os insultos de 
infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles 
sobre mim! R.

2.  O insulto me partiu o coração; Eu esperei 
que alguém de mim tivesse pena; procurei 
quem me aliviasse e não achei! Deram-me fel 
como se fosse um alimento, em minha sede 
ofereceram-me vinagre! R.

3.  Cantando eu louvarei o vosso nome e 
agradecido exultarei de alegria! Humildes, vede 
isto e alegrai-vos: o vosso coração reviverá, se 
procurardes o Senhor continuamente! Pois 
nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e 
não despreza o clamor de seus cativos. R.

Aclamação ao Evangelho

R. Salve, Cristo, Luz da vida, compa-
nheiro na partilha!

V. Salve, nosso Rei, somente vós tendes 
compaixão dos nossos erros. R.

Evangelho - Mt 26,14-25 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Um dos doze discípulos, 14

chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos 
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sacerdotes  e disse: "O que me dareis se vos 15

entregar Jesus?" Combinaram, então, trinta 
moedas de prata.  E daí em diante, Judas 16

procurava uma oportunidade para entregar 
Jesus.  No primeiro dia da festa dos Ázimos, os 17

discípulos aproximaram-se de Jesus e pergun-
taram: "Onde queres que façamos os prepara-
tivos para comer a Páscoa?"  Jesus respondeu: 18

"Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: 
'O Mestre manda dizer: o meu tempo está pró-
ximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto 
com meus discípulos'".  Os discípulos fizeram 19

como Jesus mandou e prepararam a Páscoa.           
20 Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 
doze discípulos.  Enquanto comiam, Jesus  21

disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai 
me trair".  Eles ficaram muito tristes e, um por 22

um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será 
que sou eu?"  Jesus respondeu: "Quem vai me 23

trair é aquele que comigo põe a mão no prato.   
24 O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a 
Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele 
que trair o Filho do Homem! Seria melhor      
que nunca tivesse nascido!"  Então Judas, o 25

traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus    
lhe respondeu: "Tu o dizes".- Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

“O Filho do Homem vai morrer. Contudo, ai 
daquele que trair o Filho do Homem! Seria 
melhor que nunca tivesse nascido!” Unidos aos 
sentimentos de Jesus, que pressente a traição 
de um dos Doze, digamos: R. Jesus, servo 
fiel, ouvi-nos.

1. Quando a santa Igreja for tentada a 
entregar Jesus aos poderosos, oremos. 

2. Quando a santa Igreja for tentada a 
vender barato a graça infinita, oremos. 

3. Quando a santa Igreja for tentada a 
celebrar a Eucaristia desconectando-a da vida, 
morte e ressurreição de Jesus, oremos.

4. Quando a santa Igreja for tentada a 
celebrar a Eucaristia esquecida da sobriedade e 
da seriedade da Última Ceia, oremos.

5. Quando a santa Igreja for tentada a 
excluir os pobres e os pecadores da mesa do 
Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo, 
oremos.

Senhor Jesus, Cordeiro imolado, acolhei as 
nossas súplicas e dai-nos os bens que, em 
nossa fraqueza e miséria, vos pedimos. Vós que 
viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, nossa oferenda e deixai agir 
vossa misericórdia, para que consigamos os 
frutos do sacramento em que celebramos a 
paixão do vosso Filho.

Prefácio da Paixão, II

Antífona da comunhão - Mt 20,28

O Filho do homem veio não para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida para a salvação 
de todos.

Oração depois da comunhão

Ó Deus todo-poderoso, pela morte do  
vosso Filho, proclamada em cada Eucaristia, 
concedei-nos crer profundamente que nos 
destes a vida eterna.

A SEMENTE NA TERRA - Mt 26,14-25

N
os últimos dez dias, lemos João. Agora, vamos dar uma virada. O trecho que nos é 
proposto hoje é tirado de Mateus. O clima é o da proximidade da Páscoa. Os chefes do 
povo procuram o melhor momento para eliminar Jesus (cf. Mt 26,1-5). Uma mulher – no 

Evangelho de João, tinha um nome; aqui, não – encontra Jesus como seu Esposo (cf. Mt 26,6-13). 
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Judas barganha a entrega de Jesus (cf. Mt 26,14-16). Os discípulos preparam um lugar para a ceia, 
que começa quando cai a noite (cf. Mt 26,17ss.). 

- O Evangelho de hoje nos dá, porém, ocasião para tomarmos pé de uma questão só 
aparentemente sem importância. A questão da data da morte de Jesus. A opinião mais comum – 
generalizada mesmo – é que Jesus morreu 

- Tem-se discutido muito se a última ceia de Jesus foi um banquete pascal ou uma ceia 
familiar festiva judaica*. Paulo nada informa a respeito, a não que Jesus, “na noite em que foi ser 
traído...” (1Cor 11,24ss.). Para Marcos, Mateus e Lucas, tratou-se de uma celebração pascal (cf. 
Mt 26,17ss.par.), que teria sido realizada na noite do dia 14 de Nisan (cf. Ex 12,6). João, porém, é o 
pivô de toda a controvérsia. Diferentemente dos sinóticos, para os quais Jesus morreu no dia 15 de 
Nisan (dia da Páscoa judaica), segundo o IV Evangelho, Jesus teria morrido no dia 14, e a última 
ceia teria acontecido no dia 13 (cf. Jo 18,28; 19,14.31.42)... e não teria sido uma ceia pascal.

- Apresentam-se três tipos de solução para se enfrentar o problema. A  solução, primeira
seguida pela Igreja de Roma, que usa pão ázimo na liturgia, segue os sinóticos. Procura-se 
harmonizar a descrição de João com a dos sinóticos. 

- A , da Igreja grega, que usa pão fermentado na liturgia, segue João, supondo que segunda
Jesus antecipou a refeição pascal, pois sabia que iria morrer antes da data correta.

-  Uma , mais elaborada, procura combinar as outras duas, sugerindo que havia duas  terceira
celebrações da Páscoa hebraica. Dado o grande número de peregrinos, a imolação das vítimas 
tomava dois dias, a partir do 13 de Nisan. Mas não há nenhuma prova dessa prática, que, buscando 
resolver um problema prático, criaria outros para o Templo e para os sacerdotes. 

- Tentou-se, então – é a ‘quarta hipótese’ – imaginar uma controvérsia entre fariseus e 
saduceus. De acordo com Ex 12,6, o cordeiro deve ser imolado quando a noite cai, o que seria 
inoportuno se se trata da noite anterior ao sábado, como no nosso caso, pois o repouso começa 
justamente às seis da tarde do dia anterior. Numa situação assim, os cordeiros deviam ser imolados 
um dia antes, na quinta-feira, devendo, segundo alguns, ser consumido imediatamente, ou, até às 
seis horas da tarde do dia seguinte, segundo outros. Mas esta solução é simplesmente mecânica e 
contraria as informações de Fílon, Flávio José e da Mishnah, que afirmam, concordemente, que a 
imolação era feita à tarde e não à noite, jogando por terra o pressuposto dessa teoria, além de 
contrariar Ex 12,10, que proíbe deixar qualquer resto para o dia seguinte. 

- A hipótese mais sutil – a quinta – imagina um desacordo em estabelecer o início de Nisan 
no ano em que Jesus foi sentenciado, devido ao aparecimento da lua nova, o que teria provocado 
um duplo cálculo. Esse fenômeno, de fato, aconteceu recentemente, no ano de 1995, quando o 14 
de Nisan caiu de quinta-feira para os samaritanos e de sexta para os judeus, e, na Antiguidade, teria 
acontecido, seja no ano 30, em que o 14 de Nisan caiu ou numa quinta (6 de abril) ou numa sexta-
feira (7 de abril), no ano 31, em que caiu numa quinta (26 de abril), e no ano 33, quando caiu numa 
sexta-feira (3 de abril). Nestes três casos, a cronologia dos sinóticos seria favorecida. Mas tudo 
depende do aparecimento da lua nova, em céu límpido, logo depois do pôr-do-sol, cuja percepção 
não é idêntica todo mês, devido às variações do ciclo lunar, e da eventual intercalação de um novo 
mês, atrasando Nisan para a lua seguinte, quando o início de Nisan cai muito perto do equinócio (= 
quando a duração do dia e da noite se igualam).

-  Levando em conta todas essas variáveis, inclusive os cálculos astronômicos e as 
observações de campo na primavera, as datas mais prováveis da morte de Jesus são o dia 3 de abril 
do ano 33 ou – segundo tendência crescente entre os estudiosos – o dia 7 de abril do ano 30 , 
ambos sextas-feiras, o que favoreceria a cronologia de João, preferida pelos exegetas (= 
estudiosos da Bíblia). Considere-se ainda que, diferentemente do que se pensava no passado, a 
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alta teologia do evangelho de João e seu acentuado simbolismo convivem com informações 
geográficas e históricas muito precisas. (Cf. A. GIGLIOLI, Il giorno dell' ultima cena e l'anno della 
morte di Gesù, em: Rivista Biblica 10 (1962), pp. 156-181).  

Santos do dia: Aniceto (100-166). Landrich (+ 730). Guervino de Aldenburg (+ 1107). 
Eberardo de Wolfegg (+ 1183). Rodolfo de Berna (1290-194). Catarina Telakwitha (1656-1680). 

Testemunhas do Reino: Sóror Juana Inês da Cruz (1595), 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). Abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff (2016). 

Datas comemorativas: Dia Internacional da Luta pela Reforma Agrária. Nascimento de 
Monteiro Lobato (1882).

Com a começa o Tríduo Pascal.Missa vespertina 

TRÍDUO PASCAL

O Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor começa com a Missa vespertina da Ceia do 
Senhor, possui o seu centro na Vigília Pascal e encerra-se com as Vésperas do Domingo da 
Ressurreição É o ápice do ano litúrgico porque celebra a Morte e a Ressurreição do (NALC, n. 19). 
Senhor, “quando Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus pelo seu 
mistério pascal, quando morrendo destruiu a nossa morte e ressuscitando renovou a vida” NALC 18; 
(Guia Litúrgico Pastoral, pág. 11).

Anotações

O  ou  toca-se hoje na Missa vespertina até o fim do canto do Glória. Depois não órgão harmônio
se toca, até o Glória da Missa da Vigília noturna da Ressurreição (a menos que seja para sustentar o 
canto). 

Sagrada Comunhão no Tríduo Sacro

1. Aos fiéis em geral pode-se dar a santa Comunhão: a) na somente dentro da  5ª-feira Santa 
Missa; não fora da Missa, nem de manhã nem de tarde. b) Na somente dentro da  6ª-feira Santa 
solene Ação Litúrgica vespertina. c) No Sábado Santo somente dentro da Missa da Vigília Pascal.

2. Aos doentes que não podem participar da celebração litúrgica: a) Na 5ª-feira Santa e na 6ª-feira 
Santa, pode-se administrar de manhã ou de tarde. b) No Sábado Santo não pode ser administrada.

3. Aos gravemente doentes pode-se dar o Santo Viático a qualquer hora do dia ou da noite.

Missa no Tríduo Sacro

1. Na 5ª-feira Santa, é celebrada só uma Missa principal (ou Conventual) vespertina nas  
igrejas ou oratórios em que se fazem as solenidades ou cerimônias litúrgicas da Semana Santa , 
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exceto nas catedrais onde uma Missa do Crisma é celebrada pela manhã. O Ordinário pode permitir,  
para o bem dos fiéis, uma Missa vespertina nas igrejas ou oratórios em que não se fazem as 
celebrações da Semana Santa.

2. Quando a exigência pastoral o pedir, o Ordinário do lugar pode permitir que além da Missa 
principal da Ceia do Senhor, seja celebrada outra, à tarde, nas igrejas e nos oratórios. Em caso de 
verdadeira necessidade, também pode permitir que a celebração desta Missa seja feita de manhã mas 
só para os fiéis que estejam impossibilitados de participar na Missa vespertina, evitando, porém, que 
tais celebrações sejam autorizadas em favor de particulares, ou prejudiquem a Missa vespertina, que é 
a principal.

3. Os sacerdotes que concelebrarem a Missa do Crisma podem (con)celebrar novamente a Missa 
vespertina.

4. Exéquias - Os enterros devem ser feitos sem Missa e sem solenidades, por exemplo, o toque  
de sinos.

5. O tabernáculo esteja totalmente vazio. Para a comunhão do clero e do povo, hoje e amanhã, 
consagre-se na própria missa a quantidade de pão suficiente.

6. Reserve-se uma capela, nesta noite, para a conservação da Eucaristia e seja ornada com 
sobriedade para facilitar a oração e a meditação.

7. Convidem-se os fiéis a permanecer, depois da missa da Ceia, por determinado espaço de 
tempo na noite, para a Vigília eucarística. Durante este tempo pode-se ler do Evangelho de João os 
capítulos 13-17. Após a meia-noite, a adoração seja feita sem solenidade, já que começou o dia da 
Paixão do Senhor.

18
QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA

Missa vespertina da Ceia do Senhor
(Cor branca - Glória - Ofício próprio)

Comentário inicial - Na véspera de sua 
Paixão, Jesus reuniu os discípulos e celebrou 
com eles a Última Ceia. Consagrou, desta 
maneira, sua vida e antecipou profeticamente 
sua morte e ressurreição. Deu aos discípulos o 
mandamento do amor. Mandou os discípulos 
repetirem o ritual daquela ceia derradeira. O que 
fazemos todos os anos na Quinta-Feira Santa; o 
que fazemos durante o ano todo. É por isso que 
toda vez que celebramos a Eucaristia, anuncia-
mos a morte de Jesus e esperamos sua ressur-
reição. Participemos com viva emoção desta 
Eucaristia que dá início ao Tríduo Pascal. 

Antífona da entrada - Gl 6,14 

A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve 
ser a nossa glória: nele está nossa vida e 
ressurreição; foi ele que nos salvou e libertou.

Oração do dia 

Ó Pai, estamos reunidos para a santa ceia, na 
qual o vosso Filho único, ao entregar-se à mor-
te, deu à santa Igreja um novo e eterno sacrifício, 
como banquete do seu amor. Concedei-nos, 
por mistério tão excelso, chegar à plenitude da 
caridade e da vida. 

Leitura - Ex 12,1-8.11-14

Leitura do Livro do Êxodo 

Naqueles dias: O Senhor disse a Moisés e a 1

Aarão no Egito:  "Este mês será para vós o 2

começo dos meses; será o primeiro mês do 
ano.  Falai a toda a comunidade dos filhos de 3

Israel, dizendo: 'No décimo dia deste mês, cada 
um tome um cordeiro por família, um cordeiro 
por casa.  Se a família não for bastante 4
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numerosa para comer um cordeiro, convidará 
também o vizinho mais próximo, de acordo com 
o número de pessoas. Deveis calcular o número 
de comensais, conforme o tamanho do cor-
deiro.  O cordeiro será sem defeito, macho, de 5

um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro, 
como um cabrito:  e devereis guardá-lo preso 6

até ao dia catorze deste mês. Então toda a 
comunidade de Israel reunida o imolará ao cair 
da tarde.  Tomareis um pouco do seu sangue e 7

untareis os marcos e a travessa da porta, nas 
casas em que o comerdes.  Comereis a carne 8

nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães 
ázimos e ervas amargas.  Assim devereis 11

comê-lo: com os rins cingidos, sandálias nos 
pés e cajado na mão. E comereis às pressas, 
pois é a Páscoa, isto é, a 'Passagem' do Senhor! 
12 Naquela noite passarei pela terra do Egito e 
ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, 
desde os homens até os animais; e infligirei 
castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o 
Senhor.  O sangue servirá de sinal nas casas 13

onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei 
adiante, e não vos atingirá a praga extermina-
dora, quando eu ferir a terra do Egito.  Este dia 14

será para vós uma festa memorável em honra do 
Senhor, que haveis de celebrar por todas as 
gerações, como instituição perpétua. - Palavra 
do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 115(116 B),12-
13. 15-16bc.17-18 (R/ cf. 1Cor 10,16)

R.  O cálice por nós abençoado é a 
nossa comunhão com o sangue do Senhor. 

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.  É sentida por demais pelo Senhor a 
morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou 
o vosso servo, ó Senhor mas me quebrastes os 
grilhões da escravidão! R.

3.  Por isso oferto um sacrifício de louvor, 
invocando o nome santo do Senhor. Vou cum-
prir minhas promessas ao Senhor na presença 

de seu povo reunido. R.

Leitura - 1Cor 11,23-26

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

Irmãos:  O que eu recebi do Senhor foi isso 23

que eu vos transmiti: Na noite em que foi en-
tregue, o Senhor Jesus tomou o pão  e, depois 24

de dar graças, partiu-o e disse: "Isto é o meu 
corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha 
memória".  Do mesmo modo, depois da ceia, 25

tomou também o cálice e disse: "Este cálice é a 
nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes 
que dele beberdes, fazei-o em memória de 
mim".  Todas as vezes, de fato, que comerdes 26

deste pão e beberdes deste cálice, estareis 
proclamando a morte do Senhor, até que ele 
venha.- Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 13,34

R.  Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.
V. Eu vos dou este novo Mandamento, 

nova ordem, agora, vos dou, que, também, 
vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz 
o Senhor. R.

Evangelho - Jo 13,1-15

A Última Ceia celebra o amor humilde, 
servidor e salvador de Jesus. No Evangelho de 
João, durante a Ceia, Jesus lavou os pés dos 
discípulos e lhes mandou fazer o que ele fez: “O 
que eu vos fiz, fazei-o vós uns aos outros”. 
Humildade, amor e serviço: marcas eternas do 
amor de Jesus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1 Antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que 
tinha chegado a sua hora de passar deste mundo 
para o Pai; tendo amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim.  Estavam tomando a 2

ceia. O diabo já tinha posto no coração de 
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Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de 
entregar Jesus.  Jesus, sabendo que o Pai tinha 3

colocado tudo em suas mãos e que de Deus 
tinha saído e para Deus voltava,  levantou-se  4

da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e 
amarrou-a na cintura.  Derramou água numa 5

bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, 
enxugando-os com a toalha com que estava 
cingido.  Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro 6

disse: "Senhor, tu, me lavas os pés?"  Respon-7

deu Jesus: "Agora, não entendes o que estou 
fazendo; mais tarde compreenderás".  Disse-8

lhe Pedro: "Tu nunca me lavarás os pés!" Mas 
Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não terás 
parte comigo".  Simão Pedro disse: "Senhor, 9

então lava não somente os meus pés, mas tam-
bém as mãos e a cabeça".  Jesus respondeu: 10

"Quem já se banhou não precisa lavar senão os 
pés, porque já está todo limpo. Também vós 
estais limpos, mas não todos".  Jesus sabia 11

quem o ia entregar; por isso disse: "Nem todos 
estais limpos".  Depois de ter lavado os pés 12

dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-
se de novo. E disse aos discípulos: "Compreen-
deis o que acabo de fazer?"  Vós me chamais 13

Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou.            
14 Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei 
os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos 
outros.  Dei-vos o exemplo, para que façais a 15

mesma coisa que eu fiz.- Palavra da Salvação.

Lava-pés 

(Após a homilia, em lugar devidamente pre-
parado, faz-se o rito do Lava-pés, convidando, 
sempre que possível e oportuno, para 
participarem deste rito, pessoas da comunidade 
que tenham ligação com o tema da Campanha 
da Fraternidade). 

(Omite-se o Creio) 

Preces dos fiéis

Elevemos as nossas súplicas ao Senhor 
Jesus, que lavou os pés dos apóstolos e nos 
deu, na Última Ceia, o mandamento do amor,       

a eucaristia e o sagrado ministério, dizendo:                 
R. Senhor, escutai a nossa prece.

1.  Pelo Papa Francisco, para que continue a 
denunciar o clericalismo, o carreirismo, o auto-
ritarismo e o mundanismo, que traem Jesus e o 
Evangelho, rezemos ao Senhor.

2.  Pelos ministros ordenados – bispos, pres-
bíteros e diáconos - para que vivam o ministério 
recebido como serviço humilde a Deus e aos 
irmãos, rezemos ao Senhor.

3.  Pelos cristãos divididos entre si, para que 
o serviço aos pobres, o conhecimento mútuo e o 
diálogo franco os aproximem da unidade que-
rida por Deus, rezemos ao Senhor.

4.  Pelos doentes, moribundos e agonizan-
tes, para que recebam a Eucaristia como força 
para a caminhada terrena e penhor da vida da 
comunhão eterna, rezemos ao Senhor.

5.  Pela nossa assembleia eucarística, para 
que, ao longo deste ano, nos empenhemos em 
apoiar políticas públicas construtoras do direito 
e da justiça, rezemos ao Senhor. 

Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos 
convidais a nos sentar como amigos ao redor da 
vossa mesa; em que nos ensinais a lavar os pés 
uns dos outros; e nos dais como sacrifício e ali-
mento vosso próprio corpo e vosso próprio san-
gue, dai-nos o que sempre nos falta: fidelidade à 
vossa amizade, amor sincero aos irmãos e 
irmãs, e disposição para servir a vós nos pobres 
e pecadores. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes 
que celebramos este sacrifício em memória do 
vosso Filho, torna-se presente a nossa reden-
ção. 

Prefácio
Eucaristia, sacrifício e sacramento de Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
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dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, 
verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a 
vós pela nossa salvação, instituiu o Sacrifício da 
nova Aliança e mandou que o celebrássemos 
em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é 
o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por 
nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por 
essa razão, os anjos do céu, as mulheres e 
homens da terra, unidos a todas as criaturas, 
proclamamos, jubilosos, vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz: 

Sugestão: Oração Eucarística III

Antífona da comunhão - 1 Cor 11,24.25

Este é o Corpo que será entregue por vós, 
este é o cálice da nova aliança no meu Sangue, 
diz o Senhor. Todas as vezes que os receberdes 
fazei-o em minha memória.

Oração depois da comunhão 

Ó Deus todo-poderoso, que hoje nos 
renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser 
eternamente saciados na ceia do seu reino. 

(Omitem-se os ritos finais: em seu lugar, faz-
se a Trasladação do Santíssimo Sacramento). 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 13,1-15

O
 capítulo 13 dá início à segunda parte do Evangelho de João e começa com o lava-pés. 
Apesar de ser uma ceia (v. 2) onde faltam as clássicas palavras da instituição da Eucaristia 
(no Evangelho de João, esse tema é deslocado para o cap. 6 e tratado ao longo dos cap. 

13-17), é justamente esse texto que a liturgia da Igreja escolheu para a Quinta-Feira Santa, em que 
fazemos memória da Última Ceia de Jesus. João omite as palavras sobre o pão e o vinho, 
colocando, em seu lugar, o lava-pés. Com essa operação, o evangelista explica o significado da 
Eucaristia e o mistério da cruz: o lava-pés antecipa a água que brotará do seu lado aberto (cf. Jo 
19,34). 

-  A “hora” de Jesus chegou. É a hora da Páscoa, isto é, a hora de Tinha chegado sua hora: 
“passar” deste mundo para o Pai, como já havia anunciado em 12,23 e vai reafirmar na oração 
sacerdotal em 17,1. No Evangelho de João esta é também a hora em que o Filho será glorificado, 
quando dará a vida por amor.

-   A Páscoa no AT era uma antiga festa dos beduínos. Em Ex 12 o Senhor Passar / Páscoa:
“passou” (literalmente “saltou”) pelas casas dos hebreus que celebravam a Festa. Depois do 
Êxodo a Páscoa adquiriu também o sentido de celebrar a passagem da escravidão para a libertação; 
passagem do Egito à Terra Prometida; passagem da morte para a vida... Jesus também vai “passar”, 
vai fazer a sua Páscoa! Será o “êxodo” de Jesus, a Páscoa verdadeira.

-   Jesus amou os seus e amará “até o fim”. Significa amar sempre, ou “Amou-os até o fim”:
melhor, amar até  extremo de dar a própria vida por amor! Assim como Deus amou tanto o mundo a  o
ponto de dar seu Filho Unigênito (3,16), Jesus ama até o fim, é o ponto chave do Evangelho.este 

-  A última atividade de Jesus com os seus discípulos é uma ceia, uma refeição, não é a Ceia: 
celebração Pascal como nos sinóticos. É interessante notar que neste Evangelho não é descrita 
aqui a instituição da Eucaristia, como nos evangelhos sinóticos, isso já foi abordado no cap. 6, mas 
a ceia faz parte do mesmo contexto eucarístico.

-  Na cerimônia do “lava-pés” Jesus quer mostrar que quem ama coloca-se a O lava-pés: 
serviço. Lavar os pés era um gesto de humildade, geralmente feito pelos escravos. Jesus lava os 
pés dos seus discípulos para simbolizar o amor e o serviço...

-   É importante verificar os sete verbos de ação presentes nos vv. 4-5. Jesus: Amar é servir:
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levanta-se da mesa; tira o manto; pega uma toalha; cinge-se com ela; coloca água na bacia; 
começa a lavar os pés dos discípulos; enxuga-os com a toalha.

-   Pedro inicialmente não aceita que Jesus lhe lave os pés. Ele não Tu lavar-me os pés?:
entende nada, por isso o chama de Senhor. Seria ele, Pedro, que deveria lavar-lhe os pés e não o 
contrário... Mas no fim aceita... E então quer que Jesus lhe lave também as mãos e a cabeça (pés, 
mãos e cabeça são as três extremidades do corpo), isto todo o seu ser.é, 

-  A ação de Jesus de lavar os pés não é um ritual de purificação como se fazia no Limpos: 
Templo ou nas sinagogas, mas um gesto de serviço. Os discípulos já estão limpos mediante a sua 
fé em Jesus, ainda que às vezes imperfeita, pois estão com ele e escutam a sua palavra (15,3). Mas 
há um deles que não está limpo, é uma alusão velada a Judas, que já tem o plano para trai-lo, já que 
em seu coração já deixou espaço para o Diabo (13,2).

-  Jesus assume a missão do Servo Sofredor e assume para si os dois Mestre e Senhor: 
títulos que os discípulos lhe davam. Mas o que Jesus muda é o sentido destes títulos. Eles não são 
símbolos de privilégios, mas de serviço, de exemplos que devem ser imitados pelos seus 
seguidores.

O gesto que Jesus realizou é uma ação simbólica (como faziam os Profetas do AT), e por isso, 
Jesus orienta aos seus discípulos que eles devem fazer o mesmo. Jesus é o Mestre e Senhor. Os 
discípulos não são maiores do que ele... Por isso, devem seguir o seu exemplo. No lava-pés, Jesus 
não nos dá simplesmente uma lição de abaixamento. Faz muitíssimo mais. Eleva-nos à Glória: 
manifesta-nos aquele Deus – cujo único poder é o poder do amor! – que julgamos conhecer, mas 
que, de fato, desconhecemos. Jesus é o verdadeiro rei, que veio para testemunhar a verdade (cf. Jo 
18,37). Por isso, manifesta o verdadeiro rosto de Deus e o verdadeiro rosto do ser humano, que é 
imagem e semelhança de Deus! “A lógica mundana impele-nos para o sucesso, o dinheiro. A 
lógica de Deus para a humildade, o serviço e o amor” (Papa Francisco).

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: Eduardo Mendoza (1998). 

Memória histórica: A Conferência de Bandung (Indonésia, 1955) cria o movimento de países 
não alinhados. 1ª ordenação episcopal (Francisco Marroquín) na América (Guatemala, 1537). 
Eduardo Mendoza (1998).

Datas comemorativas: Dia da Literatura Infantil. Nascimento de José Bento Monteiro Lobato 
(1882).

Amanhã, dia 19, na Diocese de Caratinga, aniversário da ordenação episcopal do Sr. Bispo, Dom 
Emanuel Messias de Oliveira; na Diocese de Diamantino, do Sr. Bispo, Dom Vital Chitolina, SCJ; 
na Diocese de Santos, do Sr. Bispo, Dom Tarcísio Scaramussa, SDB; e na Diocese de Bragança 

Paulista, do Sr. Bispo Emérito, Dom José Maria Pinheiro.

ABC DO CRISTIANISMO

[1]  Discute-se entre os estudiosos se a última ceia de Jesus A Última Ceia foi uma ceia pascal?
foi uma ceia familiar judaica ou uma ceia pascal. Um dos especialistas no assunto diz: “Para os 
Evangelhos sinóticos a última ceia foi uma ceia pascal, enquanto para o Evangelho de João não se tratou 
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de uma ceia pascal. Segundo João, de fato, a morte de Cristo teria acontecido na vigília da Páscoa, no 
mesmo momento em que eram mortos os cordeiros no Templo, e uma ceia sem cordeiro pascal, e feita 
antes de Páscoa, não poderia ter sido uma ceia pascal. Dado que os Evangelhos sinóticos se 
apresentavam como mais confiáveis no pleno histórico, enquanto o Evangelho de João era mais bem 
caracterizado no plano simbólico, a preferência ia mais para a cronologia sinótica da Paixão do que para 
a cronologia joanina; eram os sinóticos que mereciam confiança e, portanto, a última ceia era vista 
como uma ceia pascal. Crescendo, porém, o nível de compreensão do simbolismo do Evangelho de 
João, viu-se que também João tinha interesse pelos dados históricos e que, portanto, também a 
cronologia joanina da Paixão merecia atenção. Hoje, os críticos se movem em outro plano, privilegiando 
a cronologia joanina da Paixão, com base na qual a última ceia não é uma ceia pascal” (E. Mazza, La 
celebrazione eucaristia. Genesi del rito e sviluppo dell'interpretazione, Cinisello Balsamo (MI), San 
Paolo, 1996, p. 38). Na verdade, é preciso distinguir, na última ceia, o valor histórico e ritual – neste 
nível, no cenáculo, a última ceia não foi uma ceia pascal, mas uma ceia festiva judaica – e o valor 
teológico – o clima e a interpretação são pascais. 

ANOTAÇÕES PARA A SEXTA-FEIRA SANTA

1. Recomenda-se a celebração comunitária do Oficio das Leituras e das Laudes matutinas neste 
dia da Paixão do Senhor e também no Sábado Santo (PS n. 40).

2. Hora: a solene Ação Litúrgica celebra-se pelas 15 horas; porém, para a conveniência dos fiéis, 
pode ser celebrada desde o meio-dia; e também mais tarde, mas não depois das 21 horas.

3. O altar, no início, está completamente desnudado. Uma só toalha se estende sobre o mesmo 
para a Comunhão.

4. Adoração da Cruz - pode-se escolher uma das duas formas propostas pelo Missal Romano.
Obs.: a cruz somente é coberta com véu vermelho quando se usa a primeira forma de 

apresentação na qual o sacerdote, de pé diante do altar, recebe a cruz.
5. Para a leitura da Paixão, observe-se o mesmo que foi dito para o Domingo de Ramos (n. 5).
6. Hoje, por determinação da Santa Sé: Coleta para os Lugares Santos (com 10% para a 

Catholica Unio).
7. A Igreja concede uma Indulgência plenária aos que hoje participam piedosamente da 

veneração da Santa Cruz e beijam devotamente o Santo Lenho (cf. Enchiridion Indulgentiarum, n. 17).

19
SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR

(Cor vermelha - Ofício próprio)
(Dia de jejum e abstinência) (Coleta para os Lugares Santos)

Ação Litúrgica Solene da 
Paixão e Morte do Senhor

A liturgia de hoje começa em silêncio, sem 
música nem canto. Está dividida em três partes: 
1) Liturgia da Palavra, que se conclui com a 
Oração Universal; 2) Veneração da cruz; 3) 
Comunhão eucarística. Participemos com todo 
o nosso ser deste mistério da autodoação de 

Jesus para a nossa salvação.

Oração do dia (não se diz ‘Oremos’).

Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, 
derramando o seu sangue, instituiu o mistério 
da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas 
misericórdias, e santificai-nos pela vossa cons-
tante proteção. 
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Primeira parte - Liturgia da palavra

Leitura - Is 52,13 – 53,12

Leitura do Livro do Profeta Isaías  

13 Ei-lo, o meu Servo será bem sucedido; sua 
14 ascensão será ao mais alto grau. Assim como 

muitos ficaram pasmados ao vê-lo - tão des-
figurado ele estava que não parecia ser um ho-

15mem ou ter aspecto humano -,  do mesmo 
modo ele espalhará sua fama entre os povos. 
Diante dele os reis se manterão em silêncio, 
vendo algo que nunca lhes foi narrado e co-

53,1nhecendo coisas que jamais ouviram.  "Quem 
de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem 

2foi dado reconhecer a força do Senhor?  Diante 
do Senhor ele cresceu como renovo de planta 
ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza 
nem atrativo para o olharmos, não tinha 

3aparência que nos agradasse.  Era desprezado 
como o último dos mortais, homem coberto de 
dores, cheio de sofrimentos; passando por ele, 
tapávamos o rosto; tão desprezível era, não fa-

4zíamos caso dele.  A verdade é que ele tomava 
sobre si nossas enfermidades e sofria, ele 
mesmo, nossas dores; e nós pensávamos fosse 

           um chagado, golpeado por Deus e humilhado! 
5 Mas ele foi ferido por causa de nossos peca-
dos, esmagado por causa de nossos crimes; a 
punição a ele imposta era o preço da nossa paz, 

6e suas feridas, o preço da nossa cura.  Todos 
nós vagávamos como ovelhas desgarradas, 
cada qual seguindo seu caminho; e o Senhor fez 

7recair sobre ele o pecado de todos nós".  Foi 
maltratado, e submeteu-se, não abriu a boca; 
como cordeiro levado ao matadouro ou como 
ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu 

8a boca.  Foi atormentado pela angústia e foi 
condenado. Quem se preocuparia com sua 
história de origem? Ele foi eliminado do mundo 
dos vivos; e por causa do pecado do meu povo 

9foi golpeado até morrer.  Deram-lhe sepultura 
entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque 
ele não praticou o mal nem se encontrou fal-

10sidade em suas palavras.  O Senhor quis 
macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua 

vida em expiação, ele terá descendência dura-
doura, e fará cumprir com êxito a vontade do 

 11Senhor.  Por esta vida de sofrimento, alcançará 
luz e uma ciência perfeita. Meu Servo, o justo, 
fará justos inúmeros homens, carregando sobre 

12si suas culpas.  Por isso, compartilharei com 
ele multidões e ele repartirá suas riquezas com 
os valentes seguidores, pois entregou o corpo à 
morte, sendo contado como um malfeitor; ele, 
na verdade, resgatava o pecado de todos e 
intercedia em favor dos pecadores.- Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 30(31),2.6. 12-
13.15-16. 17.25 (Lc 23, 46 

R. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o 
meu espírito.

1. Senhor, eu ponho em vós minha esperan-
ça; que eu não fique envergonhado eterna-
mente! Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu 
espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel! R.

2. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o des-
prezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor 
para os amigos; fogem de mim os que me veem 
pela rua. Os corações me esqueceram como um 
morto, e tornei-me como um vaso espedaça-
do. R.

3.  A vós, porém, ó meu Senhor, eu me con-
fio, e afirmo que só vós sois o meu Deus!  Eu en-
trego em vossas mãos o meu destino; libertai-
me do inimigo e do opressor! R.

4.  Mostrai serena a vossa face ao vosso 
servo, e salvai-me pela vossa compaixão! 
Fortalecei os corações, tende coragem, todos 
vós que ao Senhor vos confiais! R.

Leitura - Hb 4,14-16; 5,7-9

Leitura da Carta aos Hebreus 

Irmãos:  Temos um sumo sacerdote emi-14

nente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de 
Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que 
professamos.  Com efeito, temos um sumo 15

sacerdote capaz de se compadecer de nossas 
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fraquezas, pois ele mesmo foi provado em   
tudo como nós, com exceção do pecado.                           
16 Aproximemo-nos então, com toda a confian-
ça, do trono da graça, para conseguirmos 
misericórdia e alcançarmos a graça de um 
auxílio no momento oportuno.  Cristo, nos 5,7

dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e 
súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele 
que era capaz de salvá-lo da morte. E foi aten-
dido, por causa de sua entrega a Deus.  Mesmo 8

sendo Filho, aprendeu o que significa a obe-
diência a Deus por aquilo que ele sofreu.  Mas, 9

na consumação de sua vida, tornou-se causa de 
salvação eterna para todos os que lhe obe-
decem. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho Fl 2,8-9

R.  Louvor e honra a vós, Senhor Jesus.
V. Jesus Cristo se tornou obediente, obe-

diente até a morte numa cruz - pelo que o 
Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome 
muito acima de outro nome -.

Evangelho - Jo 18,1 – 19,42

+Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo João

N . Naquele tempo:  Jesus saiu com os 1

discípulos para o outro lado da torrente do 
Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou 
com os discípulos.  Também Judas, o traidor, 2

conhecia o lugar, porque Jesus costumava 
reunir-se aí com os seus discípulos. Judas 3

levou consigo um destacamento de soldados e 
alguns guardas dos sumos sacerdotes e fari-
seus, e chegou ali com lanternas, tochas e 
armas.  Então Jesus, consciente de tudo o que 4

ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: 
J  "A quem procurais?"
N  Responderam:5

T  "A Jesus, o nazareno".
N  Ele disse: 
J  "Sou eu".

    N  Judas, o traidor, estava junto com eles. 
6 Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recua-

7ram e caíram por terra.  De novo lhes pergun-
tou:

J  "A quem procurais?"
N  Eles responderam: 
T  "A Jesus, o nazareno".
N   Jesus respondeu:8

T  "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que 
procurais, então deixai que estes se retirem".

N   Assim se realizava a palavra que Jesus 9

tinha dito: 'Não perdi nenhum daqueles que me 
confiaste'.  Simão Pedro, que trazia uma espa-10

da consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo 
sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome 
do servo era Malco.  Então Jesus disse a Pedro:11

J "Guarda a tua espada na bainha. Não vou 
beber o cálice que o Pai me deu?"

N   Então, os soldados, o comandante e os 12

guardas dos judeus prenderam Jesus e o amar-
raram. Conduziram-no primeiro a Anás, que 13 

era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele 
ano.  Foi Caifás que deu aos judeus o con-14

selho: "É preferível que um só morra pelo povo". 
15 Simão Pedro e um outro discípulo seguiam 
Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo 
sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo 
sacerdote.  Pedro ficou fora, perto da porta. 16

Então o outro discípulo, que era conhecido do 
sumo sacerdote, saiu, conversou com a encar-
regada da porta e levou Pedro para dentro.  A 17

criada que guardava a porta disse a Pedro:
L  "Não pertences também tu aos discípu-

los desse homem?"
N  Ele respondeu:
L  "Não".
N   Os empregados e os guardas fizeram 18

uma fogueira e estavam-se aquecendo, pois 
fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. 
19 Entretanto, o sumo sacerdote interrogou 
Jesus a respeito de seus discípulos e de seu 
ensinamento.  Jesus lhe respondeu:20

J "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei 
sempre na sinagoga e no Templo, onde todos os 
judeus se reúnem. Nada falei às escondidas.             
21 Por que me interrogas? Pergunta aos que ouvi-
ram o que falei; eles sabem o que eu disse".

N  Quando Jesus falou isso, um dos 22

guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, 
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dizendo: 
L "É assim que respondes ao sumo sacer-

dote?"
N   Respondeu-lhe Jesus:23

J  "Se respondi mal, mostra em quê; mas, 
se falei bem, por que me bates?"

N   Então, Anás enviou Jesus amarrado 24

para Caifás, o sumo sacerdote.  Simão Pedro 25

continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-
lhe:

L  "Não és tu também um dos discípulos 
dele?"

N  Pedro negou: 
L  "Não!"
N   Então um dos empregados do sumo 26

sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha 
cortado a orelha, disse:

L  "Será que não te vi no jardim com ele?"
N   Novamente Pedro negou. E na mesma 27

hora, o galo cantou.  De Caifás, levaram Jesus 28

ao palácio do governador. Era de manhã cedo. 
Eles mesmos não entraram no palácio, para não 
ficarem impuros e poderem comer a páscoa.            
29 Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: 

L  "Que acusação apresentais contra este 
homem?"

N   Eles responderam: 30

T  "Se não fosse malfeitor, não o teríamos 
entregue a ti!"

N   Pilatos disse:31

L  "Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acor-
do com a vossa lei".

N  Os judeus lhe responderam:
T  "Nós não podemos condenar ninguém à 

morte".
N   Assim se realizava o que Jesus tinha 32

dito, significando de que morte havia de morrer. 
33 Então Pilatos entrou de novo no palácio, 
chamou Jesus e perguntou-lhe:

L  "Tu és o rei dos judeus?"
N   Jesus respondeu: 34

J  "Estás dizendo isto por ti mesmo, ou ou-
tros te disseram isto de mim?"

N  Pilatos falou: 35

L  "Por acaso, sou judeu? O teu povo e os 
sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que 
fizeste?".

N   Jesus respondeu:36

J  "O meu reino não é deste mundo. Se o 
meu reino fosse deste mundo, os meus guardas 
lutariam para que eu não fosse entregue aos 
judeus. Mas o meu reino não é daqui".

N   Pilatos disse a Jesus: 37

L  "Então tu és rei?"
N  Jesus respondeu:
J  "Tu o dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim ao 

mundo para isto: para dar testemunho da ver-
dade. Todo aquele que é da verdade escuta a 
minha voz".

N   Pilatos disse a Jesus:38

L  "O que é a verdade?"
N  Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro 

dos judeus, e disse-lhes:
L  "Eu não encontro nenhuma culpa nele.            

39 Mas existe entre vós um costume, que pela 
Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos 
solte o rei dos Judeus?"

N   Então, começaram a gritar de novo:40

T  "Este não, mas Barrabás!" 
N  Barrabás era um bandido.  Então 19,1

Pilatos mandou flagelar Jesus.  Os soldados 2

teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na 
na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um 
manto vermelho,  aproximavam-se dele e 3

diziam: 
T  "Viva o rei dos judeus!"
N  E davam-lhe bofetadas.  Pilatos saiu de 4

novo e disse aos judeus: 
L  "Olhai, eu o trago aqui fora, diante de 

vós, para que saibais que não encontro nele 
crime algum".

N   Então Jesus veio para fora, trazendo a 5

coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos 
disse-lhes:

L  "Eis o homem!"
N   Quando viram Jesus, os sumos sacer-6

dotes e os guardas começaram a gritar: 
T  "Crucifica-o! Crucifica-o!"
N  Pilatos respondeu: 
L  "Levai-o vós mesmos para o crucificar, 

pois eu não encontro nele crime algum".
N  Os judeus responderam: 7

T  "Nós temos uma Lei, e, segundo esta Lei, 
ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus".
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N   Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou 8

com mais medo ainda.  Entrou outra vez no pa-9

lácio e perguntou a Jesus: 
L  "De onde és tu?"
N  Jesus ficou calado.  Então Pilatos disse:10

L  "Não me respondes? Não sabes que 
tenho autoridade para te soltar e autoridade para 
te crucificar?"

N   Jesus respondeu:11

J  "Tu não terias autoridade alguma sobre 
mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me 
entregou a ti, portanto, tem culpa maior".

N   Por causa disso, Pilatos procurava sol-12

tar Jesus. Mas os judeus gritavam:
T  "Se soltas este homem, não és amigo  

de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se 
contra César".

N   Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe 13

Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar 
chamado "Pavimento", em hebraico "Gábata".         
14 Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do 
meio-dia. Pilatos disse aos judeus: 

L  "Eis o vosso rei!"
N   Eles, porém, gritavam: 15

T  "Fora! Fora! Crucifica-o!"
N  Pilatos disse: 
L  "Hei de crucificar o vosso rei?"
N  Os sumos sacerdotes responderam:
T  "Não temos outro rei senão César".
N   Então Pilatos entregou Jesus para ser 16

crucificado, e eles o levaram.  Jesus tomou a 17

cruz sobre si e saiu para o lugar chamado "Cal-
vário", em hebraico "Gólgota".  Ali o crucifica-18

ram, com outros dois: um de cada lado, e Jesus 
no meio.  Pilatos mandou ainda escrever um 19

letreiro e colocá-lo na cruz; nele estava escrito: 
“Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus”.  Muitos 20

judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar 
em que Jesus foi crucificado ficava perto da 
cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, 
latim e grego.  Então os sumos sacerdotes dos 21

judeus disseram a Pilatos: 
T  "Não escrevas 'O Rei dos Judeus', mas 

sim o que ele disse: 'Eu sou o Rei dos judeus'".
N   Pilatos respondeu:22

L  "O que escrevi, está escrito".
23N   Depois que crucificaram Jesus, os 

soldados repartiram a sua roupa em quatro 
partes, uma parte para cada soldado. Quanto à 
túnica, esta era tecida sem costura, em peça 

24 única de alto a baixo. Disseram então entre si: 
T  "Não vamos dividir a túnica. Tiremos a 

sorte para ver de quem será". 
N  Assim se cumpria a Escritura que diz: 

"Repartiram entre si as minhas vestes e lança-
ram sorte sobre a minha túnica". Assim proce-
deram os soldados.  Perto da cruz de Jesus, 25

estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, 
Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao 26

ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele 
amava, disse à mãe: 

J  "Mulher, este é o teu filho".
N   Depois disse ao discípulo: 27

J  "Esta é a tua mãe".
N  Daquela hora em diante, o discípulo a 

acolheu consigo.  Depois disso, Jesus, sa-28

bendo que tudo estava consumado, e para que a 
Escritura se cumprisse até o fim, disse: 

J  "Tenho sede".
N   Havia ali uma jarra cheia de vinagre. 29

Amarraram numa vara uma esponja embebida 
de vinagre e levaram-na à boca de Jesus.  Ele 30

tomou o vinagre e disse: 
J  "Tudo está consumado".
N  E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. 

 (Aqui todos se ajoelham e faz-se uma pausa).

N   Era o dia da preparação para a Páscoa. 31

Os judeus queriam evitar que os corpos ficas-
sem na cruz durante o sábado, porque aquele 
sábado era dia de festa solene. Então pediram a 
Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos 
crucificados e os tirasse da cruz.  Os soldados 32

foram e quebraram as pernas de um e depois do 
outro que foram crucificados com Jesus.  Ao 33

se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava 
morto, não lhe quebraram as pernas;  mas um 34

soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo 
saiu sangue e água.  Aquele que viu, dá teste-35

munho e seu testemunho é verdadeiro; e ele 
sabe que fala a verdade, para que vós também 
acrediteis.  Isso aconteceu para que se cum-36

prisse a Escritura, que diz: "Não quebrarão ne-
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nhum dos seus ossos".  E outra Escritura ainda  37

diz: "Olharão para aquele que transpassaram".    
38 Depois disso, José de Arimateia, que era dis-
cípulo de Jesus - mas às escondidas, por medo 
dos judeus - pediu a Pilatos para tirar o corpo de 
Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o 
corpo de Jesus.  Chegou também Nicodemos, 39

o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. 
Trouxe uns trinta quilos de perfume feito de 
mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus 40 

e envolveram-no, com os aromas, em faixas de 
linho, como os judeus costumam sepultar.  No  41

lugar onde Jesus foi crucificado, havia um 
jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda 
ninguém tinha sido sepultado.  Por causa da 42

preparação da Páscoa, e como o túmulo estava 
perto, foi ali que colocaram Jesus.

 
Oração universal

• Pela santa Igreja
Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela 

santa Igreja de Deus: que o Senhor nosso Deus 
lhe dê a paz e a unidade, que ele a proteja por 
toda a terra e nos conceda uma vida calma e 
tranquila, para sua própria glória.

Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo 
revelastes a vossa glória a todos os povos, velai 
sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, 
espalhada por todo o mundo, permaneça inaba-
lável na fé e proclame sempre o vosso nome. 
Por Cristo, nosso Senhor.

• Pelo papa
Oremos pelo santo padre, o Papa Francisco. 

O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o 
episcopado, o conserve são e salvo à frente da 
sua Igreja, governando o povo de Deus.

Deus eterno e todo-poderoso, que dispu-
sestes todas as coisas com sabedoria, dignai-
vos escutar nossos pedidos: protegei com amor 
o pontífice que escolhestes, para que o povo 
cristão que governais por meio dele possa 
crescer em sua fé. Por Cristo, nosso Senhor.

• Por todas as ordens e categorias de fiéis
Oremos por nosso bispo..., por todos os 

bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por 
todo o povo fiel.

Deus eterno e todo-poderoso, que santificais 
e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da 
Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por 
todos os ministros do vosso povo. Fazei que 
cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva 
com fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor.

• Pelos catecúmenos
Oremos pelos (nossos) catecúmenos: que o 

Senhor nosso Deus abra seus corações e as 
portas da misericórdia, para que, tendo recebido 
nas águas do batismo o perdão de todos os 
pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. 

Deus eterno e todo-poderoso, que, por no-
vos nascimentos, tornais fecunda a vossa Igreja, 
aumentai a fé e o entendimento dos (nossos) 
catecúmenos, para que, renascidos pelo batis-
mo, sejam contados entre os vossos filhos 
adotivos. Por Cristo, nosso Senhor.

• Pela unidade dos cristãos
Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs 

que creem no Cristo, para que o Senhor nosso 
Deus se digne reunir e conservar na unidade da 
sua Igreja todos os que vivem segundo a 
verdade. 

Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o 
que está disperso e conservais o que está unido, 
velai sobre o rebanho do vosso Filho. Que a 
integridade da fé e os laços da caridade unam os 
que foram consagrados por um só batismo. Por 
Cristo, nosso Senhor.

• Pelos judeus 
Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor 

nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de 
que cresçam na fidelidade de sua aliança e no 
amor do seu nome.

Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes 
vossas promessas a Abraão e seus descenden-
tes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o 
povo da primitiva aliança mereça alcançar a 
plenitude da vossa redenção. Por Cristo, nosso 
Senhor.
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• Pelos que não creem em Cristo
Oremos pelos que não creem no Cristo, para 

que, iluminados pelo Espírito Santo, possam 
também ingressar no caminho da Salvação.

Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que 
não creem no Cristo e caminham sob o vosso 
olhar com sinceridade no coração, chegar ao 
conhecimento da verdade. E fazei que sejamos 
no mundo testemunhas mais fiéis da vossa 
caridade, amando-nos melhor uns aos outros e 
participando com amor e solicitude do mistério 
da vossa vida. Por Cristo, nosso Senhor.

• Pelos que não creem em Deus
Oremos pelos que não reconhecem a Deus, 

para que, buscando lealmente o que é reto, 
possam chegar ao Deus verdadeiro.

Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes 
todos os seres humanos e pusestes em seu 
coração o desejo de procurar-vos para que, 
tendo-vos encontrado, só em vós pusessem seu 
repouso. Concedei que, entre as dificuldades do 
mundo, discernindo os sinais da vossa bondade 
e vendo o testemunho das boas obras daqueles 
que creem em vós, tenham a alegria de procla-
mar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de 
todos os seres humanos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

• Pelos poderes públicos
Oremos por todos os governantes: que o 

nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, 
lhes dirija o espírito e o coração para que todos 
possam gozar da verdadeira paz e liberdade.

Deus eterno e todo-poderoso, que tendes 
nas mãos o coração dos seres humanos e o 
direito dos povos, olhai com bondade para 
aqueles que nos governam. Que por vossa graça 
se consolidem por toda a terra a segurança e a 
paz, a prosperidade das nações e a liberdade 
religiosa. Por Cristo, nosso Senhor.

• Por todos os que sofrem provações
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus todo-pode-

roso, para que livre o mundo de todo erro, expul-
se as doenças e afugente a fome, abra as prisões 

e liberte os cativos, vele pela segurança dos 
viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê 
saúde aos doentes e a salvação aos que 
agonizam.

Deus eterno e todo-poderoso, sois a conso-
lação dos aflitos e a força dos que labutam. 
Cheguem até vós as preces dos que clamam na 
sua aflição, sejam quais forem os seus sofri-
mentos, para que se alegrem em suas prova-
ções com o socorro de vossa misericórdia. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

Segunda parte 
Adoração / Veneração* da Cruz

Pr. - Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a 
salvação do mundo.

AS. - Vinde, adoremos. 

Terceira parte 
Comunhão eucarística

Pr. - Rezemos, com amor e confiança, a 
ora-ção que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, 
que estais nos céus... 

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos renovastes pela santa 
morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai 
em nós a obra de vossa misericórdia, para que, 
pela participação deste mistério, vos consagre-
mos a nossa vida. 

Oração sobre o povo

Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa 
sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a 
morte do vosso Filho, na esperança da sua 
ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o 
vosso consolo; cresça a fé verdadeira e a 
redenção se confirme. Por Cristo, nosso Senhor.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 18,1–19,42

V
amos nos limitar às particularidades de João devido à extensão do Evangelho. No relato 
da Paixão João segue o esquema dos sinóticos, porém introduz temas próprios e faz 
modificações para adaptar à sua visão de quem foi Jesus. Não há o beijo de Judas, Jesus 

se entrega livremente; as cenas dos ultrajes são modificadas; não temos o Simão Cireneu, pois 
Jesus carrega sozinho a cruz até o fim; não se diz que os dois crucificados com Jesus são ladrões; 
na cruz não há insultos, nem trevas, nem grito de dor; está presente a mãe e o discípulo amado e há 
o diálogo; Jesus morre serenamente entregando o espírito... só para indicar algumas diferenças, 
além da teologia como veremos.

-  O relato joanino da Paixão mostra a Glória (de que falaram os capítulos 13 a 17) em ação. O 
Salvador se apresenta ao mundo (EU SOU): de um lado, estão ele e os discípulos; do outro, Judas e 
os grandes dos romanos e dos judeus. Na realidade, porém, está acontecendo algo muito mais 
sério: é o embate último entre a luz e as trevas.

-  João não fala da agonia no horto; Jesus, ao contrário, manifesta sua plena disposição de 
“beber o cálice” (Jo 18,11). 

-  Ao invés da agonia e da prisão, João apresenta a glória (EU SOU) e o triunfo de Jesus: Judas 
não precisa entregar Jesus, os soldados não o prendem; ele é que se entrega e dá a ida pelos seus v
(Jo 18,8). 

-  A cena da prisão é, de fato, transformada em cena da revelação do rei. O que aparece é a 
majestosidade de Jesus de Nazaré, o rei que reinará da cruz (Jo 19,14.19).

-  A narração inicial se desenrola num “jardim”. Lembra o jardim do Éden, onde Deus 
colocou o ser humano (Gn 2,8) e onde se deu o primeiro confronto entre a verdade e a mentira (Gn 
3,1ss). A cena final também se dará num jardim, aos pés da árvore (a cruz) que devolveu a vida à 
humanidade (Jo 19,41). Perto dali, está outro jardim, onde Jesus é colocado e onde acontecerá o 
encontro com a Madalena, princípio da nova humanidade (Jo 20,11ss).

-  Para os outros Evangelhos, a Paixão de Jesus é a paixão do Justo, do Servo sofredor, do 
Messias que traz a salvação de Deus. Para João, o caminho de Jesus é, desde o início, a 
manifestação da Glória. Em Caná, a Glória foi revelada em sinais; do jardim das Oliveiras ao jardim 
do Calvário, a Glória se deixa ver face a face. O Jesus que enfrenta a Paixão (‘enfrenta’ é a palavra!) é 
já o Cristo glorioso. A humanidade de Jesus não é negada, nem fica na sombra, mas se mostra, em 
todas as situações, como um reflexo da Glória. Se, na perspectiva dos sinóticos, Jesus é a 
humanidade de Deus, na ótica de João, Jesus é a divindade do homem! 

-  Os sinóticos, não obstante a fé, que tudo permeia, e a experiência da ressurreição, que 
lança uma luz nova sobre toda a vida terrena de Jesus, encaram os acontecimentos da Paixão do 
ponto de vista dos espectadores, que, no fim, reconhecem o Filho de Deus (Mt 27,54). João, 
entretanto, vê tudo pelos olhos do discípulo amado*. O discípulo amado vê tudo como Jesus vê: 
com Sua consciência de Filho, que se sabe amado pelo Pai e corresponde ao seu amor. O seu é um 
testemunho privilegiado. Ele é o discípulo que estava recostado no colo de Jesus (Jo 13,23), que 
se reclinou sobre o Seu peito (Jo 13,25) e, no fim, contemplará o Seu peito aberto pela lança (Jo 
19,34.35). 

-  Enquanto, nos Evangelhos sinóticos, a narração procede do começo ao fim, no Evangelho 
de João, se parte do fim (da luz que a experiência da ressurreição lança sobre aquilo que Jesus fez, 
falou, foi) e se relê tudo à luz daquilo que já se entendeu (graças à ressurreição). Nos sinóticos, a luz 
da ressurreição também está presente ao longo do desenrolar-se do Evangelho, mas é como a luz 
da aurora... ou do ocaso. Em João, é a luz de uma manhã ensolarada, do sol a pique do meio-dia. 
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-  Os Evangelhos sinóticos, neste sentido, são mais didáticos e apropriados aos que estão 
dando os primeiros passos na fé e querem progredir passo a passo. Seguem uma ordem didática, 
adequada para fazer entender. Já o Evangelho de João é mais para quem conhece as coisas e, agora, 
as contempla em sua profundidade. Na Igreja antiga, por isso, Marcos era considerado o evangelho 
dos “catecúmenos”; Mateus, o evangelho dos “catequistas”; Lucas, o evangelho do “teólogo”, e 
João, o do “cristão maduro”. Nós somos um pouco catecúmenos, catequistas, teólogos, maduros. 
Por isso, dependendo das circunstâncias, todos os Evangelhos servem para todos nós.

-  No Evangelho de João, Jesus nunca diz que morre. A única exceção é na metáfora do grão 
de trigo (Jo 12,24). Ao invés de dizer que morre, ele diz: “vou” (Jo 14,2.3.12.28; 16,7.28); “vou 
embora” (Jo 7,33; 8,14.21.22; 13,3.36; 14,4.28; 16,5.10.17); “sou elevado” (Jo 3,14; 8,28; 
12,32.34); “sou glorificado” (Jo 7,39; 11,4; 12,23; 13,31.32).

- Nessa linha, a hora da cruz – a Hora por excelência do Evangelho de João – prevista desde o 
início (Jo 2,4), é para ele o momento de passar deste mundo para o Pai (Jo 13,1), a volta para 
Aquele do qual ele saiu (Jo 13,3). É a Sua hora (Jo 7,30; 8,20), a hora da glorificação (Jo 12,23), do 
nascimento do homem (Jo 16,21).

-  Para os quatro Evangelhos, a carne crucificada de Jesus é glória de Deus e salvação do ser 
humano. Os sinóticos olham tudo, porém, como dissemos, pelos olhos do espectador; o 
“discípulo amado” vê com os olhos do próprio Mestre, do próprio Jesus. É por isso que, em João, a 
Paixão se desenrola sob o signo da Glória. Na Paixão de Jesus, o Filho realiza “a paixão de Deus” 
pelo mundo e, assim, revela a própria essência de Deus, que é Amor. A Paixão é, então, o momento 
maior do Amor: Jesus morre dando a vida por amor.

-  Na cruz, a autodoação de Deus chega ao seu termo, ao seu pleno cumprimento. Ele já se 
dera, de alguma forma, na criação. Deu-se, de uma forma mais clara, no dom da Lei. Prometeu ao 
ser humano um coração novo, capaz de amar e de ser amado ( Jr 31,31-34; Jr 36,24-27). Esse 
coração novo – capaz de reconhecer o dom de Deus e de corresponder a ele – é obra do Filho 
levantado na cruz. O Filho, pelo Espírito, é que dá a vida eterna (Jo 3,16), pois nos faz conhecer EU 
SOU (Jo 8,24.28; 8,58; 13,19, remetendo com isso a Ex 3,14) e nos atrai para si (Jo 12,32). 
Finalmente, do trono da cruz, reina sobre tudo e todos, cobrindo com a sua beleza todas as 
criaturas. Do seu lado aberto, jorram o sangue e a água que nos comunicam o seu próprio coração, 
implantando-o em nosso peito.

Santos do dia: Timon (séc. 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: Olavus Petri (Suécia, 1952). Juana Tun e seu filho, Patrocínio 
(Guatemala, 1980). 

Memória histórica: Primeira Batalha dos Guararapes (1648). Primeira Conferência Mundial 
dos povos sobre Mudança Climática e Direitos da Mãe Terra (Cochabamba, Bolívia, 2010).

Datas comemorativas: Dia Pan-Americano do Índio *. Dia do Exército Brasileiro. Nascimento 
de Getúlio Dornelles Vargas (1882). Eleição do Papa Bento XVI (2005). 

ABC DO CRISTIANISMO

[1]  A expressão oficial é “adoração” da Adoração da Santa Cruz ou Veneração da Santa Cruz? 
cruz. Por que se usa esta expressão que parece escandalosamente imprópria? Porque não se adora a cruz, 
mas Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, que nela foi pregado e nela morreu por nós. A mesma ideia 
está por detrás do culto das imagens. Não se homenageia a imagem, mas a Virgem, o santo, a santa nela 
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representada. Na verdade, entre os ortodoxos, se vai além: eles pensam que a pessoa (Jesus, Maria, os 
santos) estão, de alguma forma (uma espécie de ‘encarnação’), presentes na imagem. Na crise 
iconoclástica* (séculos VIII e IX), opuseram-se os partidários da veneração de ícones (iconodules) e os 
partidários de sua destruição (iconoclastas). Os iconoclastas diziam que o Cristo não pode ser representado 
na unidade indivisível de suas duas naturezas. Já os iconodules diziam que Jesus Cristo não é somente a 
Palavra de Deus, mas também sua Imagem. São João Damasceno (675-749) ensina que é preciso ir além da 
proibição da Escritura: “Quando vires Aquele que não tem corpo tornar-se homem por tua causa, então 
poderás representar seu aspecto humano... Pinta e expõe à vista de todos Aquele que quis tornar-se visível. 
Pinta seu nascimento, seu batismo, sua transfiguração...”. Os protestantes, no século XVI, baseando-se em 
Ex 20,4, eliminaram as imagens das igrejas. Nós, católicos, podemos certamente ter imagens, mas, ao 
mesmo tempo, ter muito respeito por nossos irmãos protestantes, pois o amor é mais importante que a fé. 
Não faz mal, entretanto, ter cuidado com as palavras. “Adoração”, no caso da cruz, pode até ser bem 
entendida, mas é muito mais fácil que crie desnecessários mal-entendidos. É por isso que, por respeito à fé 
desavisada de muitos, sugerimos a palavra “veneração”, mesmo que consideremos legítima, no caso, a 
palavra “adoração”, que, etimologicamente, significa apenas “levar à boca”.

[2] 19 de abril: Dia Panamericano do Índio. “Constatamos, em relação à Amazônia e à natureza, 
sagrada para nós, absoluta falta de juízo, uma vez que o objetivo se volta para a descaracterização dos 
territórios indígenas de uso coletivo e das áreas de proteção ambiental em benéfico da ganância insustentável 
do agronegócio, do uso extensivo da monocultura, das empresas madeireiras e de mineração. Além disso, tal 
dinâmica estimula a presença de grileiros, aventureiros, e toda sorte de práticas ilegais que favorecem o 
desmatamento, a contaminação do meio ambiente e aumentam a violência do campo atingindo diretament e 
os povos indígenas, populações tradicionais e trabalhadores rurais. Essa lógica é absolutamente 
incompreensível para nós, uma vez que, em nossos territórios, todos indistintamente fazemos uso coletivo 
dos recursos naturais oferecidos pela natureza garantindo vida e futuro para as próximas gerações. É clara a 
intenção de atingir os nossos povos, negando a nossa identidade e os laços que nos unem à terra mãe e aos 
nossos territórios tradicionais, inclusive valendo-se do proselitismo religioso para nos transformar em 
simples produtores integrados à comunhão nacional sem qualquer reconhecimento dos direitos étnicos 
específicos que nos diferenciam enquanto povos indígenas de tradição coletiva. Querem nos integrar ao 
mercado e, dessa forma, confiscar e dividir as nossas terras entregando-as ao capital para a exploração 
irracional dos recursos naturais.” (Documento Final do IV Encontro de Educação e Saúde Indígena do 
Amazonas. Manaus, 13/12/2018). 

VIGÍLIA PASCAL

A Vigília Pascal é o cume do ano litúrgico. Sua celebração se realiza de noite; mas de 
maneira a não começar antes do início da noite e a terminar antes da aurora do Domingo.

Br. Vigília solene, cuja ação forma uma unidade iniciando com a Celebração da Luz, Liturgia  
da Palavra, Liturgia Batismal, e terminando com a Liturgia eucarística.

No Cânon romano: “Em comunhão” e “Recebei” prs. Despedida com dois Aleluias.
Para a Vigília pascal, propõem-se nove leituras: sete do Antigo Testamento e duas do Novo. Se 

as circunstâncias o exigirem por razões particulares, o número das leituras pode ser reduzido. Mas 
devem-se ler ao menos três do AT ou, em casos mais urgentes, duas antes da Epístola e do 
Evangelho. Nunca se omita a leitura do Êxodo sobre a passagem do Mar Vermelho (3ª leitura). 

Anotações para a Vigília Pascal
1.  onde não se faz a liturgia completa.A celebração da Missa da Vigília é proibida
2. A cor dos paramentos é branca para toda a Vigília.
3. podem, no dia da Ressurreição, Os sacerdotes que celebram a Missa da Vigília 
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(con)celebrar novamente e, se têm faculdade, também binar e trinar.
4.  que comungam na Missa da Vigília podem comungar também em uma Missa Os fiéis

durante o dia da Ressurreição.
5. antes da Missa paroquial (ou conventual), convém usar a água benta  Na aspersão dos fiéis 

na vigília noturna.
6. permanece no candelabro próprio no centro do presbitério ou junto do O Círio pascal 

ambão e deve-se acender nas Missas dos Domingos e dias de semana, bem como nos ofícios de 
Laudes e Vésperas, quando cantados. 

20 SÁBADO SANTO
(Cor branca) 

VIGÍLIA PASCAL

Comentário inicial - Esta noite é “uma vigília 
em honra do Senhor” (Ex 12,42). A liturgia dessa 
Vigília está dividida em quatro partes: 1) Celebra-
ção da Luz, com a bênção do fogo, a pre-paração 
do Círio e a proclamação da Páscoa; 2) Liturgia da 
Palavra, percorrendo os grandes momentos da 
História da Salvação; 3) Liturgia Batismal, com a 
bênção da água, a renovação das promessas do 
batismo e, eventualmente, celebração do batismo; 
4) Liturgia Eucarística. Participemos, rezando, 
ouvindo, cantando, louvando a Deus pela vida 
nova de Jesus ressuscitado.

Primeira parte - Celebração da luz
Bênção do fogo e preparação do círio

(Começa, de preferência, fora da igreja, ao 
redor de uma fogueira, especialmente prepa-
rada. O presidente da celebração dirige-se aos 
presentes, dando o sentido da celebração e 
convidando-os a participarem ativamente): 

Pr. - Meus irmãos e minhas irmãs. Nesta 
noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo 
passou da morte à vida, a Igreja convida os seus 
filhos dispersos por toda a terra a se reuni-    
rem em vigília e oração. Se comemorarmos a 
Páscoa do Senhor ouvindo sua palavra e cele-
brando seus mistérios, podemos ter a firme 
esperança de participar do seu triunfo sobre a 
morte e da sua vida em Deus. 

BÊNÇÃO DO FOGO

Pr. - Oremos. 

Ó Deus, que, pelo vosso Filho, trouxestes 
àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai 
† este fogo novo. Concedei que a festa da Páscoa 
acenda em nós tal desejo do céu que possamos 
chegar purificados à festa da Luz eterna. 

PREPARAÇÃO DO CÍRIO PASCAL

(A bênção mais completa do Círio Pascal faz-
se em três momentos. 

Num primeiro momento, o Presidente, com 
um estilete, faz algumas incisões no Círio 
Pascal. À medida que for fazendo as incisões, diz 
as seguintes palavras):

(Nos dois braços da cruz).

1. Cristo ontem e hoje (haste vertical)
2. Princípio e fim (haste horizontal)

(Nas letras  [alfa] e  [ômega]).    ΑΑ Ω

3. Alfa (alto da cruz)                      20            19
4. e Ômega (pés da cruz)             
                                                  Ω

(Nos quatro números que formam 2018).
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5. A ele o tempo (2)                       
6. e a eternidade (0)
7. a glória e o poder (1)
8. pelos séculos sem fim. Amém. (9)

(Num segundo momento, o presidente da 
celebração aplica no Círio Pascal cinco “grãos” 
de incenso. A aplicação é feita, primeiro, no 
braço vertical, e, depois, no braço horizontal da 
cruz. A cada aplicação, o presidente diz):

1.  Por suas santas chagas               1
2.  suas chagas gloriosas 
3.  o Cristo Senhor                   4     2     5
4.  nos proteja
5.  e nos guarde. Amém.                 3

(Num terceiro momento, finalmente, o 
presidente acende o círio pascal com fogo novo 
dizendo):

Pr. - A luz de Cristo que ressuscita resplan-
decente dissipe as trevas de nosso coração e de 
nossa mente. 

Ou:

(BÊNÇÃO SIMPLES DO CÍRIO PASCAL)

(Na bênção simples, depois da bênção do 
fogo, se acende o círio pascal, dizendo):

 A luz de Cristo que ressuscita resplan-
decente dissipe as trevas de nosso coração e de 
nossa mente. 

PROCISSÃO

(O diácono - ou, na falta dele, o próprio pre-
sidente da celebração – toma o Círio Pascal e o 
ergue por algum tempo, cantando):

– Eis a luz de Cristo!
As. - Demos graças a Deus! 

(Todos se dirigem para a igreja, precedidos 
pelo diácono com o círio pascal. À porta da igre-

ja, o diácono para e, erguendo o círio, canta de 
novo):

 – Eis a luz de Cristo!
As. - Demos graças a Deus! 

(Todos acendem suas velas no fogo do círio 
pascal e entram na igreja. Diante do altar, o 
diácono volta-se para o povo e canta pela 
terceira vez):

 – Eis a luz de Cristo!
As. - Demos graças a Deus! 

(Nesse momento, acendem-se todas as 
luzes da igreja. O Círio é colocado em lugar de 
destaque – centro do presbitério ou junto ao 
ambão - e dá-se início à solene proclamação da 
Páscoa, com o canto do “Exultet”. Na falta de 
diácono, um (a) cantor (a) pode fazê-lo. Estão 
todos de pé e com as velas acesas.)

PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA

Exulte o céu, e os anjos triunfantes,
mensageiros de Deus, desçam cantando;
façam soar trombetas fulgurantes,
 a vitória de um Rei anunciando.
Alegre-se também a terra amiga,
que em meio a tantas luzes resplandece;
e, vendo-se dissipar a treva antiga
ao sol do eterno Rei brilha e se aquece.
Que a mãe Igreja alegre-se igualmente,
erguendo as velas deste fogo novo,
e escutem reboando de repente,
o Aleluia cantado pelo povo.

(Diácono - O Senhor esteja convosco.
AS. - Ele está no meio de nós.)

Diácono - Corações ao alto.
AS. - O nosso coração está em Deus.

Diácono - Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus.

AS. - É nosso dever e nossa salvação.
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Sim, verdadeiramente é bom e justo
cantar ao Pai de todo o coração,
e celebrar seu Filho, Jesus Cristo,
tornado para nós um novo Adão.

Foi ele quem pagou do outro a culpa,
quando por nós à morte se entregou:
para apagar o antigo documento
na cruz todo o seu sangue derramou.

Pois eis agora a Páscoa, nossa festa,
em que o real Cordeiro se imolou:
marcando nossas portas, nossas almas,
com seu divino sangue nos salvou.

Esta é, Senhor, a noite em que do Egito
retirastes os filhos de Israel,
transpondo o mar Vermelho a pé enxuto,
rumo à terra onde correm leite e mel.

Ó noite em que a coluna luminosa
as trevas do pecado dissipou,
e aos que creem no Cristo em toda a terra
em novo povo eleito congregou!

Ó noite em que Jesus rompeu o inferno,
ao ressurgir da morte vencedor:
de que nos valeria ter nascido,
se não nos resgatasse em seu amor?

Ó Deus, quão estupenda caridade
vemos no vosso gesto fulgurar:
não hesitais em dar o próprio Filho,
para a culpa dos servos resgatar.

Ó pecado de Adão indispensável,
pois o Cristo dissolve em seu amor;
ó culpa tão feliz que há merecido
a graça de um tão grande Redentor!

Pois esta noite lava todo crime,
liberta o pecador de seus grilhões,
dissipa o ódio e dobra os poderosos,
enche de luz e paz os corações.

Ó noite de alegria verdadeira,
que prostra o Faraó e ergue os hebreus,

que une de novo ao céu a terra inteira,
pondo na treva humana a luz de Deus.

Na graça desta noite o vosso povo
acende um sacrifício de louvor;
acolhei, ó Pai santo, o fogo novo:
não perde, ao dividir-se, o seu fulgor.

Cera virgem de abelha generosa
ao Cristo ressurgido trouxe a luz:
eis de novo a coluna luminosa,
que o vosso povo para o céu conduz.

O círio que acendeu as nossas velas
possa esta noite toda fulgurar;
misture sua luz à luz das estrelas,
cintile quando o dia despontar.

Que ele possa agradar-vos como o Filho,
que triunfou da morte e vence o mal:
Deus, que a todos acende no seu brilho,
e um dia voltará, sol triunfal.
Amém. 

Segunda parte 
Liturgia da palavra

(A assembleia apaga suas velas. Todos se 
sentam. Tem início a Liturgia da Palavra, que 
percorre alguns dos grandes momentos da 
História da Salvação.)

Pr. - Meus irmãos e minhas irmãs, tendo 
iniciado solenemente esta vigília, ouçamos, no 
recolhimento desta noite, a Palavra de Deus. 
Vejamos como ele salvou outrora o seu povo e, 
nestes últimos tempos, enviou seu Filho como 
Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à 
plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. 

1) Leitura - Gn 1,1.26-31a (mais breve)

Leitura do Livro do Gênesis 

1                           No princípio Deus criou o céu e a terra.
26 Deus disse: "Façamos o homem à nossa 
imagem e segundo à nossa semelhança, para 
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que domine sobre os peixes do mar, sobre as 
aves do céu, e sobre todos os répteis que ras-
tejam sobre a terra".  E Deus criou o homem à 27

sua imagem, à imagem de Deus ele o criou: ho-
mem e mulher os criou.  E Deus os abençoou e 28

lhes disse: "Sede fecundos e multiplicai-vos, 
enchei a terra e submetei-a! Dominai sobre os 
peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre 
todos os animais que se movem sobre a terra".  
29 E Deus disse: "Eis que vos entrego todas as 
plantas que dão semente sobre a terra, e todas 
as árvores que produzem fruto com sua semen-
te, para vos servirem de alimento.  E a todos os  30

animais da terra, e a todas as aves do céu, e a 
tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado 
de vida, eu dou todos os vegetais para alimen-
to". E assim se fez. E Deus viu tudo quanto 31a 

havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve 
uma tarde e uma manhã: sexto dia. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 103(104),1-2a. 
5-6.10.12.13-14.24.35c (R/ cf. 30) ou 

R.  Enviai o vosso Espírito Senhor, e da 
terra toda a face renovai.

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó 
meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De 
majestade e esplendor vos revestis e de luz vos 
envolveis como num manto. R.

2.  A terra vós firmastes em suas bases, 
ficará firme pelos séculos sem fim; os mares a 
cobriam como um manto, e as águas envolviam 
as montanhas. R.

3.  Fazeis brotar em meio aos vales as 
nascentes que passam serpeando entre as 
montanhas; às suas margens vêm morar os 
passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu 
canto. R.

4.  De vossa casa as montanhas irrigais, 
com vossos frutos saciais a terra inteira; fazeis 
crescer os verdes pastos para o gado e as plan-
tas que são úteis para o homem. R.

5.  Quão numerosas, ó Senhor, são vossas 
obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-
se a terra com as vossas criaturas! Bendize, ó 

minha alma, ao Senhor! R.

Oremos

Deus eterno e todo-poderoso, que dispon-
des de modo admirável todas as vossas obras, 
dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a 
graça de compreender que o sacrifício do 
Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, 
ultrapassa em grandeza a criação do mundo 
realizada no princípio. 

2. Leitura - Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
(mais breve)

Leitura do Livro do Gênesis 

Naqueles dias:  Deus pôs Abraão à prova. 1

Chamando-o, disse: "Abraão! "E ele respondeu: 
"Aqui estou".  E Deus disse: "Toma teu filho 2

único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à ter-
ra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre 
um monte que eu te indicar".  Chegados ao lu-9

gar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, 
colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o 
pôs sobre a lenha em cima do altar.  Depois, 10

estendeu a mão, empunhando a faca para sacri-
ficar o filho.  E eis que o anjo do Senhor gritou 11

do céu, dizendo: "Abraão! Abraão!" Ele respon-
deu: "Aqui estou!".  E o anjo lhe disse: "Não  12

estendas a mão contra teu filho e não lhe faças 
nenhum mal! Agora sei que temes a Deus, pois 
não me recusaste teu filho único".  Abraão, 13

erguendo os olhos, viu um carneiro preso num 
espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo e ofere-
ceu-o em holocausto no lugar do seu filho.  O 15

anjo do Senhor chamou Abraão, pela segunda 
vez, do céu,  e lhe disse: "Juro por mim mesmo 

16

- oráculo do Senhor -, uma vez que agiste deste 
modo e não me recusaste teu filho único,  eu te 17

abençoarei e tornarei tão numerosa tua descen-
dência como as estrelas do céu e como as areias 
da praia do mar. Teus descendentes conquis-
tarão as cidades dos inimigos.  Por tua des-18

cendência serão abençoadas todas as nações 
da terra, porque me obedeceste". - Palavra do 
Senhor

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
0 

de
 A

br
il 

- 
S

áb
ad

o 
S

an
to

88

Salmo responsorial - Sl 15(16),5 e 8.9-
10.11 (R/ 1)

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

1.  Ó Senhor, sois minha herança e minha 
taça, meu destino está seguro em vossas mãos! 
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois 
se o tenho a meu lado não vacilo. R.

2.  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 vosso amigo 
conhecer a corrupção. R.

3.  Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; junto a vós, felicidade sem limites, delícia 
eterna e alegria ao vosso lado! R.

Oração

Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós multipli-
cais por toda a terra os filhos da vossa promes-
sa, derramando sobre eles a graça da filiação e, 
pelo mistério pascal, tornais vosso servo Abraão 
pai de todos os povos, como lhe tínheis prome-
tido. Concedei, portanto, a todos os povos a 
graça de corresponder ao vosso chamado. 

3) Leitura - Ex 14,15 – 15,1

Leitura do Livro do Êxodo 

 15Naqueles dias:  O Senhor disse a Moisés: 
"Por que clamas a mim por socorro? Dize aos 

                      filhos de Israel que se ponham em marcha. 
16 Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço 
sobre o mar e divide-o, para que os filhos de 
Israel caminhem em seco pelo meio do mar.                
17 De minha parte endurecerei o coração dos 
egípcios, para que sigam atrás de vós, e eu serei 
glorificado às custas do Faraó, e de todo o seu 

18exército, dos seus carros e cavaleiros.  E os 
egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando 
eu for glorificado às custas do Faraó, dos seus 

19carros e cavaleiros".  Então, o anjo do Senhor, 

que caminhava à frente do acampamento dos 
filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás 
deles; e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de 
nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás,  
20 inserindo-se entre o acampamento dos 
egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. 
Para aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes, 
iluminava a noite. Assim, durante a noite intei-

                   ra, uns não puderam aproximar-se dos outros. 
21 Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante 
toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um 
vento leste muito forte; e as águas se dividiram. 
22 Então, os filhos de Israel entraram pelo meio 
do mar a pé enxuto, enquanto as águas forma-
vam como que uma muralha à direita e à esquer-

23da.  Os egípcios puseram-se a persegui-los, e 
todos os cavalos do Faraó, carros e cavaleiros 

24os seguiram mar adentro.  Ora, de madrugada, 
o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de 
fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as 

25pôs em pânico.  Bloqueou as rodas dos seus 
carros, de modo que só a muito custo podiam 
avançar. Disseram, então, os egípcios: "Fuja-
mos de Israel! Pois o Senhor combate a favor 

26deles, contra nós".  O Senhor disse a Moisés: 
"Estende a mão sobre o mar, para que as águas 
se voltem contra os egípcios, seus carros e 

 27cavaleiros".  Moisés estendeu a mão sobre o 
mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu 
leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, 
corriam ao encontro das águas, e o Senhor os 

28mergulhou no meio das ondas.  As águas vol-
taram e cobriram carros, cavaleiros e todo o 
exército do Faraó, que tinha entrado no mar em 

29perseguição de Israel. Não escapou um só.  Os 
filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a 
pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes 

   formavam uma muralha à direita e à esquerda. 
30 Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos 
egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas 

31praias do mar, e a mão poderosa do Senhor 
agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve 

15,1fé no Senhor e em Moisés, seu servo.  Então, 
Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor 
este cântico. - Palavra do Senhor.
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Cântico - Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18 (R/. 1a)

R.  Cantemos ao Senhor que fez brilhar 
a sua glória!

1.  Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a 
sua glória: precipitou no Mar Vermelho o Cavalo 
e o cavaleiro! O Senhor é minha força, é a razão 
do meu cantar, pois foi ele neste dia para mim 
libertação! R. 

 2.  Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de 
meu pai e o honrarei. O Senhor é um Deus guer-
reiro; o seu nome é "Onipotente". Os soldados e 
os carros do Faraó jogou no mar; afogou no mar 
Vermelho a elite das tropas. R.

3.  Afundaram como pedras e as ondas os 
cobriram, Ó Senhor, o vosso braço é duma força 
insuperável! Ó Senhor, o vosso braço esmiga-
lhou os inimigos! R.

4. Vosso povo levareis e o plantareis em 
vosso Monte, no lugar que preparastes para a 
vossa habitação, no Santuário construído pelas 
vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar 
eternamente, pelos séculos! R.

Oremos 

Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias 
as vossas antigas maravilhas. Como manifes-
tastes outrora o vosso poder, libertando um só 
povo da perseguição do Faraó, realizais agora a 
salvação de todas as nações, fazendo-as 
renascer nas águas do batismo. Concedei a 
todos os seres humanos tornarem-se filhos de 
Abraão e membros do vosso povo eleito. 

4) Leitura - Is 54,5-14

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

5 Teu esposo é aquele que te criou, seu nome 
é Senhor dos exércitos; teu redentor, o Santo de 

6Israel, chama-se Deus de toda a terra.  O Senhor 
te chamou, como a mulher abandonada e de al-
ma aflita; como a esposa repudiada na moci-

7dade, falou o teu Deus.  Por um breve instante 
eu te abandonei, mas com imensa compaixão 

8volto a acolher-te.  Num momento de indigna-

ção, por um pouco ocultei de ti minha face, mas 
com misericórdia eterna compadeci-me de ti, 

9diz teu salvador, o Senhor.  Como fiz nos dias de 
Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, 
assim juro que não me irritarei contra ti nem te 

10farei ameaças.  Podem os montes recuar e as 
colinas abalar-se, mas minha misericórdia não 
se apartará de ti, nada fará mudar a aliança               

                   de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. 
11 Pobrezinha, batida por vendavais, sem ne-
nhum consolo, eis que assentarei tuas pedras 

12sobre rubis, e tuas bases sobre safiras;  reves-
tirei de jaspe tuas fortificações, e teus portões, 
de pedras preciosas, e todos os teus muros, de 

13pedra escolhida.  Todos os teus filhos serão 
discípulos do Senhor, teus filhos possuirão 

14muita paz;  terás a justiça por fundamento. 
Longe da opressão, nada terás a temer; serás 
livre do terror, porque ele não se aproximará de 
ti. - Palavra do Senhor 

Salmo responsorial - Sl 29(30),2.4.5-6. 
11.12a.13b (R/ 2a)

R. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós 
me livrastes!

1.  Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livras-
tes, e não deixastes rir de mim meus inimigos! 
Vós tirastes minha alma dos abismos e me 
salvastes, quando estava já morrendo! R.

2.  Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-
lhe graças e invocai seu santo nome! Pois sua  
ira dura apenas um momento, mas sua bondade 
permanece a vida inteira; se à tarde vem o pran-
to visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a ale-
gria. R.

3.  Escutai-me, Senhor Deus, tende pieda-
de! Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! Trans-
formastes o meu pranto em uma festa, Senhor 
meu Deus, eternamente hei de louvar-vos! R.

Oremos

Deus eterno e todo-poderoso, para a glória 
do vosso nome, multiplicai a posteridade que 
prometestes aos nossos pais, aumentando o 
número dos vossos filhos adotivos. Possa a 
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Igreja reconhecer que já se realizou em grande 
parte a promessa feita a nossos pais, da qual 
jamais duvidaram.

5) Leitura - Is 55,1-11

Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Assim diz o Senhor:  Ó vós todos que estais 1

com sede, vinde às águas; vós que não tendes 
dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde 
comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem 
nenhuma paga.  Por que gastar dinheiro com 2

outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário 
senão com satisfação completa? Ouvi-me com 
atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e 
revigoramento do vosso corpo.  Inclinai vosso  3

ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida; farei 
convosco um pacto eterno, manterei fielmente 
as graças concedidas a Davi.  Eis que fiz dele 4

uma testemunha para os povos, chefe e mestre 
para as nações.  Eis que chamarás uma nação 5

que não conhecias, e acorrerão a ti povos que 
não te conheciam, por causa do Senhor, teu 
Deus, e do Santo de Israel, que te glorificou.           
6 Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; 
invocai-o, enquanto ele está perto.  Abandone o  7

ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas 
maquinações; volte para o Senhor, que terá 
piedade dele, volte para nosso Deus, que é 
generoso no perdão.  Meus pensamentos não 8

são como os vossos pensamentos e vossos 
caminhos não são como os meus caminhos, diz 
o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos 9 

vossos caminhos e meus pensamentos acima 
dos vossos pensamentos, quanto está o céu 
acima da terra.  Assim como a chuva e a neve 10

descem do céu e para lá não voltam mais, mas 
vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar 
e dar semente, para o plantio e para a alimen-
tação,  assim a palavra que sair de minha boca: 11

não voltará para mim vazia; antes, realizará tudo 
que for de minha vontade produzirá os efeitos 
que pretendi, ao enviá-la. - Palavra do Senhor

Cânt.: Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R/ 3)

R.  Com alegria bebereis do manancial 

da salvação.
 
1.  Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e 

nada temo; o Senhor é minha força, meu louvor 
e salvação. Com alegria bebereis do manancial 
da salvação. R.

2.  E direis naquele dia: "Dai louvores ao 
Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas 
maravilhas, dentre os povos proclamai que seu 
nome é o mais sublime R.

3.  Louvai cantando ao nosso Deus, que fez 
prodígios e portentos, publicai em toda a terra 
suas grandes maravilhas! Exultai cantando 
alegres, habitantes de Sião, porque é grande em 
vosso meio o Deus Santo de Israel!" R.

Oremos

Deus eterno e todo-poderoso, única espe-
rança do mundo, anunciastes pela voz dos 
profetas os mistérios que hoje se realizam. 
Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum 
dos vossos filhos conseguirá progredir na 
virtude sem o auxílio da vossa graça.

6) Leitura - Br 3,9-15.32-4,4

Leitura do Livro do Profeta Baruc 

9 Ouve, Israel, os preceitos da vida; presta 
atenção, para aprenderes a sabedoria.  Que se 10

passa, Israel? Como é que te encontras em terra 
inimiga?  Envelheceste num país estrangeiro, 11

te contaminaste com os mortos, foste contado 
entre os que descem à mansão dos mortos.                
12 13 Abandonaste a fonte da sabedoria!  Se tives-
ses continuado no caminho de Deus, viverias 
em paz para sempre.  Aprende onde está a 14

sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a 
inteligência, e aprenderás também onde está a 
longevidade e a vida, onde está o brilho dos 
olhos e a paz.  Quem descobriu onde está a 15

sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros?             
32 Aquele que tudo sabe, conhece-a, descobriu-
a com sua inteligência; aquele que criou a terra 
para sempre e a encheu de animais e quadrúpe-
des;  aquele que manda a luz, e ela vai, chama-33

a de volta, e ela obedece tremendo.  As estrelas 34
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cintilam em seus postos de guarda e alegram-
se;  ele chamou-as, e elas respondem: "Aqui 35

estamos"; e alumiam com alegria o que as fez.  
36 Este é o nosso Deus, e nenhum outro pode 
comparar-se com ele.  Ele revelou todo o ca-37

minho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, 
seu bem-amado.  Depois, ela foi vista sobre a 38

terra e habitou entre os homens.  A sabedoria é 4,1

o livro dos mandamentos de Deus, é a lei, que 
permanece para sempre. Todos os que a se-
guem, têm a vida, e os que a abandonam, têm a 
morte.   Volta-te, Jacó, e abraça-a; marcha para 2

o esplendor, à sua luz.   Não dês a outro a tua  3

glória nem cedas a uma nação estranha teus 
privilégios.  Ó Israel, felizes somos nós, porque 4

nos é dado conhecer o que agrada a Deus.                
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 18(19),8. 9.10. 
11 (R/ Jo 6, 68c)

R. Senhor, tens palavras de vida eterna.

1.  A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto 
para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, 
sabedoria dos humildes. R.

2.  Os preceitos do Senhor são precisos, 
alegria ao coração. O mandamento do Senhor é 
brilhante, para os olhos é uma luz. R.

3.  É puro o temor do Senhor, imutável para 
sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos 
e justos igualmente. R.

4.  Mais desejáveis do que o ouro são eles, 
do que o ouro refinado. Suas palavras são mais 
doces que o mel, que o mel que sai dos favos. R.

Oração

Ó Deus, que fazeis vossa Igreja crescer 
sempre mais chamando todos os povos ao 
Evangelho, guardai sob a vossa contínua prote-
ção os que purificais na água do batismo.

7) Leitura - Ez 36,16-17a.18-28

Leitura da Profecia de Ezequiel 

28 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 

17termos:  a"Filho do homem, os da casa de Israel 
estavam morando em sua terra. Mancharam-na 

18com sua conduta e suas más ações.  Então 
derramei sobre eles a minha ira, por causa do 
sangue que derramaram no país e dos ídolos 

19 com os quais o mancharam. Eu dispersei-os 
entre as nações, e eles foram espalhados pelos 
países. Julguei-os de acordo com sua conduta e 

20suas más ações.  Quando eles chegaram às 
nações para onde foram, profanaram o meu san-
to nome; pois deles se comentava: 'Esse é o po-

  vo do Senhor; mas tiveram de sair do seu país!  '
21 Então eu tive pena do meu santo nome que a 
casa de Israel estava profanando entre as nações 

22para onde foi.  Por isso, dize à casa de Israel: 
Assim fala o Senhor Deus: Não é por causa de 
vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por 
causa do meu santo nome, que profanastes entre 

23as nações para onde fostes.  Vou mostrar a 
santidade do meu grande nome, que profanastes 
no meio das nações. As nações saberão que eu 
sou o Senhor. - oráculo do Senhor Deus - quan-
do eu manifestar minha santidade à vista delas 

24por meio de vós.  Eu vos tirarei do meio das 
nações, vos reunirei de todos os países, e vos 

25conduzirei para a vossa terra.  Derramarei sobre 
vós uma água pura, e sereis purificados. Eu vos 
purificarei de todas as impurezas e de todos os 

26ídolos.  Eu vos darei um coração novo e porei 
um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do 
vosso corpo o coração de pedra e vos darei um 

27coração de carne;  porei o meu espírito dentro 
de vós e farei com que sigais a minha lei e cui-

 28deis de observar os meus mandamentos.  Habi-
tareis no país que dei a vossos pais. Sereis o 
meu povo e eu serei o vosso Deus. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 41(42),3.5bcd; 
Sl 42(43),3.4(R/ Sl 41[42], 2) 
 
R. A minh'alma tem sede de Deus.
1.  A minh'alma tem sede de Deus, e deseja 

o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face 
de Deus? R.

2.  Peregrino e feliz caminhando para a casa 
de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multi-
dão jubilosa. R.
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3.  Enviai vossa luz, vossa verdade: elas 
serão o meu guia; que me levem ao vosso Mon-
te 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.

Ou quando há batismo: Is 12,2-3.4bcd.5-6 
(R/. 3) (como depois da 5ª leitura.)

Oremos

Ó Deus, força imutável e luz inextinguível, 
olhai com bondade o mistério de toda a vossa 
Igreja e conduzi pelos caminhos da paz a obra 
da salvação que concebestes desde toda a 
eternidade. Que o mundo todo veja e reconheça 
que se levanta o que estava caído, que o velho 
se torna novo tudo volta à integridade primitiva 
por aquele que é princípio de todas as coisas.

(Acendem-se as velas do altar. O presidente 
entoa o “Glória”, que todos cantam. Sinos e 
outros instrumentos tocam para exprimir, com 
todo o vigor, esse momento de alegria pela 
Ressurreição do Senhor.) 

Oração do dia 

Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a 
glória da ressurreição do Senhor, despertai na 
vossa Igreja o espírito filial para que, inteiramente 
renovados, vos sirvamos de todo o coração.

MISSA DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO 
DO SENHOR

Leitura - Rm 6,3-11

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

3Irmãos:  Será que ignorais que todos nós, 
batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que 

4fomos batizados?  Pelo batismo na sua morte, 
fomos sepultados com ele, para que, como 
Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, 

              assim também nós levemos uma vida nova. 
5 Pois, se fomos de certo modo identificados a 
Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, 
seremos semelhantes a ele também pela res-

6surreição.  Sabemos que o nosso velho homem 
foi crucificado com Cristo, para que seja des-
truído o corpo de pecado, de maneira a não mais 

7servirmos ao pecado.  Com efeito, aquele que 
8morreu está livre do pecado.  Se, pois, mor-

remos com Cristo, cremos que também vivere-
9mos com ele.  Sabemos que Cristo ressus-

citado dos mortos não morre mais; a morte já 
10não tem poder sobre ele.  Pois aquele que mor-

reu, morreu para o pecado uma vez por todas; 
                     mas aquele que vive, é para Deus que vive. 

11 Assim, vós também considerai-vos mortos 
para o pecado e vivos para Deus, em Jesus 
Cristo. - Palavra do Senhor

Aclamação - Sl 117

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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 misericórdia!" R.

2.  A mão direita do Senhor fez maravilhas, 
a mão direita do Senhor me levantou, a mão 
direita do Senhor fez maravilhas!" 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.

Evangelho - Lc 24,1-12 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

1 No primeiro dia da semana, bem de 
madrugada, as mulheres foram ao túmulo de 
Jesus, levando os perfumes que haviam 
preparado.  Elas encontraram a pedra do túmu-2

lo removida.  Mas ao entrar, não encontraram o 3

corpo do Senhor Jesus  e ficaram sem saber o  4
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que estava acontecendo. Nisso, dois homens 
com roupas brilhantes pararam perto delas. 
5Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, 
mas os dois homens disseram: “Por que estais 
procurando entre os mortos aquele que está 
vivo?  Ele não está aqui. Ressuscitou! Lembrai-6

vos do que ele vos falou, quando ainda estava na 
Galileia:  'O Filho do Homem deve ser entregue  7

nas mãos dos pecadores, ser crucificado e res-
suscitar ao terceiro dia'”,  Então as mulheres se 8

lembraram das palavras de Jesus.  Voltaram do 9

túmulo e anunciaram tudo isso aos Onze e a 
todos os outros.  Eram Maria Madalena, Joana 10

e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mu-
lheres que estavam com elas contaram essas 
coisas aos apóstolos.  Mas eles acharam                   11

que tudo isso era desvario, e não acreditaram.                         
12 Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao 
túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os 
lençóis. Então voltou para casa, admirado com o 
que havia acontecido. - Palavra da salvação.

Terceira parte 
Liturgia batismal

(Após breve homilia, o presidente inicia a 
Liturgia Batismal. Abençoa a água, que será 
usada no batismo, hoje e durante o ano. Cuide-
se para que todos possam ver o recipiente com 
água e participar do desenrolar da cerimônia.)

Exortação

Pr. -  Caros irmãos e (Se houver batismo)
irmãs, apoiemos com nossas preces a alegre 
esperança dos nossos irmãos e irmãs (N.N.), 
para que Deus todo-poderoso acompanhe com 
sua misericórdia os que se aproximam da fonte 
do novo nascimento. 

Pr. - (Se não houver batismo) Meus irmãos e 
minhas irmãs, invoquemos sobre estas águas a 
graça de Deus onipotente, para que em Cristo 
sejam reunidos aos filhos adotivos aqueles que 
renasceram pelo batismo. 

(Dois cantores entoam-se a ladainha, à qual 

todos respondem de pé, por ser tempo pascal).

Ladainha dos santos

(Na ladainha podem-se inserir alguns no-
mes de santos, particularmente do titular da 
igreja, ou dos padroeiros do lugar, além dos 
santos cujos nomes receberão os batizandos).

(Se não houver batismo nem bênção de 
água batismal, omitem-se a ladainha e procede-
se à bênção da água.) 

Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.
Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós. , 
São Miguel, rogai por nós.
Santos Anjos de Deus, rogai por nós. 
São João Batista, rogai por nós.
São José,rogai por nós.
São Pedro e São Paulo, rogai por nós.
Santo André, rogai por nós.
São João, rogai por nós.
Santa Maria Madalena, rogai por nós. 
Santo Estêvão, rogai por nós. 
Santo Inácio de Antioquia rogai por nós., 
São Lourenço, rogai por nós. 
Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. 
Santa Inês, rogai por nós.
São Gregório, rogai por nós.
Santo Agostinho, rogai por nós.
Santo Atanásio, rogai por nós. 
São Basílio, rogai por nós.
São Martinho, rogai por nós.
São Bento, rogai por nós.
São Francisco e São Domingos, rogai por nós.
São Francisco Xavier, rogai por nós. 
São João Maria Vianney, rogai por nós. 
Santa Catarina de Sena, rogai por nós. 
Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. 
Todos os Santos e Santas de Deus, 
rogai por nós.
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Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. 
Para que nos livreis de todo mal, ouvi-nos,  

Senhor.
Para que nos livreis de todo pecado, ouvi- 

nos, Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna, ouvi- 

nos, Senhor.
Pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor. 
Pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos,  

Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo; ouvi-nos,  

Senhor.
Apesar de nossos pecados; ouvi-nos, Senhor.

(Se houver batismo)
 
Para que vos digneis dar a nova vida
aos que chamastes, ao batismo, ouvi-nos, 

Senhor.

(Se não houver batismo)

Para que santifiqueis com a vossa
graça esta água, onde renascerão
os vossos filhos, 
Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor. 
Cristo, ouvi-nos. ouvi-nos, Senhor. 
Cristo atendei-nos. ouvi-nos, Senhor., 

(Se houver batismo, o sacerdote, de mãos 
unidas, diz a seguinte oração:)

Pr.- Ó Deus de bondade, manifestai o vosso 
poder nos sacramentos que revelam vosso 
amor. Enviai o espírito de adoção para criar um 
povo novo, nascido para vós nas águas do 
batismo. E assim possamos ser em nossa 
fraqueza instrumentos do vosso poder. Por 
Cristo, nosso Senhor. As. – Amém.

Bênção da água batismal

Pr. - Ó Deus, pelos sinais visíveis dos 
sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao 
longo da história da salvação, vós vos servistes 
da água para fazer conhecer a graça do batismo. 

Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava 
sobre as águas para que elas concebessem a 
força de santificar. Nas próprias águas do 
dilúvio prefigurastes o nascimento da nova 
humanidade, de modo que a mesma água se-
pultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. 
Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o 
mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da 
escravidão, prefigurassem o povo nascido na 
água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado 
nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito 
Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto 
pela lança fez correr sangue e água. Após sua 
ressurreição, ordenou aos apóstolos: “Ide, fazei 
meus discípulos todos os povos, e batizai-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. 
Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar 
para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo 
dê, por esta água, a graça do Cristo, a fim de que 
o ser humano, criado à vossa imagem, seja 
lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça 
pela água e pelo Espírito Santo para uma vida 
nova.

(O presidente mergulha o Círio Pascal na 
água uma (ou, melhor, três vezes), enquanto 
pede:)

Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho 
desça sobre esta água a força do Espírito Santo.

(Mantendo o Círio na água, continua:)

E todos os que, pelo batismo, forem sepul-
tados na morte com Cristo, ressuscitem com ele 
para a vida. Por Cristo, nosso Senhor. 

As. - Amém. 

(A assembleia aclama: Fontes do Senhor, 
bendizei o Senhor! Louvai-o e exaltai-o para 
sempre!)

Cada catecúmeno renuncia ao demônio, faz 
a profissão de fé e é batizado. Os catecúmenos 
adultos são confirmados logo após o batismo. 
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Renovação das promessas do batismo

(Após o rito do batismo e confirmação, to-
dos, de pé e com as velas acesas, renovam as 
promessas do batismo)

Pr. - Meus irmãos e minhas irmãs, pelo 
mistério pascal fomos no batismo sepultados 
com Cristo para vivermos com ele uma vida 
nova. Por isso, terminados os exercícios da 
Quaresma, renovemos as promessas do nosso 
batismo, pelas quais renunciamos a Satanás e 
suas obras, e prometemos servir a Deus na 
Santa Igreja Católica. 

Pr. - Para viver na liberdade dos filhos de 
Deus, vocês renunciam ao pecado? 

As. - Renuncio. 
Pr. - Para viver como irmãos e irmãs, renun-

ciam a tudo que os possa desunir, para que o 
pecado não domine sobre vocês? 

As. - Renuncio. 
Pr. - Para seguir Jesus Cristo, renunciam ao 

demônio, autor e princípio do pecado? 
As. - Renuncio.
Pr. - Creem em Deus, Pai todo-poderoso, 

criador do céu e da terra? 
As. - Creio. 
Pr. - Creem em Jesus Cristo, seu único 

Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem 
Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos 
mortos e subiu ao céu? 

As. - Creio. 
Pr. - Creem no Espírito Santo, na santa Igreja 

Católica, na comunhão dos santos, na remissão 
dos pecados, na ressurreição dos mortos e na 
vida eterna? 

As. - Creio. 
Pr. - O Deus todo-poderoso, Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela 
água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o 
perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça 
para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. 

As. - Amém. 

(O presidente, eventualmente auxiliado por 
ministros (as), asperge a assembleia, enquanto 
se canta um canto apropriado)

Preces dos fiéis

Elevemos ao Deus da vida, do amor e da 
liberdade as nossas súplicas, para que a luz 
esplendorosa do seu Filho Ressuscitado inunde 
de alegria a terra inteira: R. Pela Ressurreição 
do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.

1.  Pela santa Igreja, para que tenha cada 
vez mais consciência de ser a comunidade pas-
cal de Jesus Cristo, oremos ao Senhor.

2.  Pelos fiéis dispersos pelo mundo, para 
que a Ressurreição gloriosa de Jesus dê novo 
impulso à sua vida batismal, oremos ao Senhor.

3.  Pela humanidade inteira, para que rece-
ba com alegria a feliz notícia de que em Cristo 
ressuscitado está a paz, oremos ao Senhor.

4.  Pela nossa comunidade, para que em 
cada lar se viva a santa Páscoa e aí se acolham 
os pobres e doentes, oremos ao Senhor.

5.  Pelos fiéis que já partiram na esperança 
da ressurreição, para que celebrem este ban-
quete na glória, oremos ao Senhor.

Senhor, nosso Deus, que, na Ressurreição 
do vosso Filho, destes ao mundo a maior das 
vossas bênçãos, concedei a cada um dos 
vossos fiéis a graça da renovação pascal. 

Quarta parte 
Liturgia eucarística

(Preparam-se as oferendas, e a liturgia eu-
carística prossegue como de costume.).

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as 
preces do vosso povo, para que a nova vida, que 
brota do mistério pascal, seja por vossa graça 
penhor de eternidade. 

Prefácio da Páscoa,  I

Sugestão: Oração Eucarística I 
(com “Em comunhão” próprio)
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Antífona da comunhão - 1Cor 5,7-8

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de 

caridade, para que, saciados pelos sacramentos 
pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. 

Despedida (durante a Oitava: “Ide em paz” 
com dois Aleluias)

Diácono ou presidente - Ide, em paz, e o 
Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia!

As. - Graças a Deus, aleluia, aleluia.

A SEMENTE NA TERRA - Lc 24,1-12 

stamos diante de uma virada histórica. Se a cruz e a morte tiveram a última palavra na 

Esexta feira, o início deste primeiro dia da Semana vai nos trazer uma grande novidade. Os 
fatos desta manhã nova darão sentido positivo à Paixão e à morte de Jesus. O sepulcro 

vazio, ainda não é a ressurreição, mas é o primeiro sinal de que algo novo aconteceu. As mulheres 
que foram fiéis a Jesus até o fim são também as primeiras beneficiadas de receber esta boa notícia e 
são elas que vão anunciar aos discípulos.

-  No primeiro dia da semana: Há um novo começo, este primeiro dia da semana, como no 
Gênesis vem trazer a luz nova que brilha já de madrugada. O primeiro dia vai se tornar o “Dia do 
Senhor” (dies dominica, de onde vem o nosso Domingo (At 20,7; 1Cor 16,2; Ap 1,10). E é também 
o início de um mundo novo. Como as trevas foram vencidas no Gênesis, a cruz e a morte da noite 
escura de Jesus ficam para trás.

-  As mulheres foram ao túmulo: O grupo de mulheres que caminhavam com Jesus e eram 
suas discípulas (Lc 8,1-3) foram também as testemunhas fieis que não abandonaram Jesus, mas 
estavam ao pé da cruz (Lc 23,55-56). Elas vão ao sepulcro de madrugada, embora ainda não 
saibam da notícia da ressurreição. Vão ungir o corpo de Jesus. O sepulcro é o lugar do encontro 
com o corpo de Jesus. Algo melhor espera por elas.

-  Encontraram a pedra do túmulo removida: A pedra removida indica que o sepulcro está 
vazio e que Jesus não está mais lá. É uma prova, mas não é a prova definitiva (o corpo poderia ter 
sido roubado). O anúncio de que Jesus ressuscitou e a sua aparição formam a prova definitiva da 
ressurreição.

-  Não encontraram o corpo do Senhor Jesus: O primeiro momento é de desilusão, mas é daí 
que nascerá a fé. O título de “Senhor Jesus”, expressão única no Evangelho de Lucas, será muito 
usada pela Igreja (At 1,21; 4,33; 7,59; 8,16; 11,17.20, etc.) e já indica o título pós pascal e afirma 
que Jesus está vivo e venceu a morte.

-  Dois homens com roupas brilhantes: Mais adiante Lucas dirá que são anjos (24,23). Sua 
origem é misteriosa e suas vestes são fulgurantes como as vestes de Jesus na Transfiguração (Lc 
9,29). Lá também apareceram duas testemunhas (Moisés e Elias). É a voz celeste que confirma a 
boa notícia da ressurreição. A iniciativa da palavra vem da parte de Deus, assim como ocorreu nos 
anúncios dos nascimentos de João Batista e de Jesus (Lc 1,13; 1,28).

-  Ele não está aqui. Ressuscitou!: É o anúncio da vitória. Jesus não está mais ali, inútil buscá-
lo no sepulcro e entre os mortos. É preciso voltar, fazer memória do que Ele disse e ensinou.

-   O sepulcro torna-se o local do anúncio da boa notícia. Lembrar o que Jesus Lembrai-vos:
fez e disse para não confundi-lo com um fantasma. O mesmo Jesus que anunciou e “passou 
fazendo o bem” (At 10,38) agora continua vivo e ressuscitado. O que era uma promessa agora se 
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tornou realidade. Ele havia dito que iria ressuscitar e isso aconteceu.
-  As mulheres recebem somente um mandato: devem Voltaram do túmulo e anunciaram: 

fazer memória e deixar que esta Palavra renasça dentro delas, na memória e no seu coração. Por 
isso são enviadas para ir até os discípulos e anunciar a boa notícia. Elas, que já são discípulas, 
tornam-se missionárias e vão preparar os discípulos para a aparição de Jesus.

-  Maria Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres...: 
Madalena é sempre a primeira do grupo de mulheres a ser nomeada. Nota-se a ausência da mãe de 
Jesus. Alguns justificam esta ausência porque Maria sempre acreditou na Palavra (Lc 1,38.45; 
8,21).

-  Os mesmos discípulos que Eles acharam que tudo isso era desvario, e não acreditaram: 
não foram fiéis e abandonaram Jesus na cruz, têm dificuldade para acreditar. Não fizeram memória 
das palavras de Jesus e, por isso, não acreditam também nas mulheres. Eles precisam ver para crer.

-  Pedro é sempre o primeiro do grupo dos Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo: 
apóstolos. Diferente dos demais, ele não entende o anúncio como um desvario. A atitude levantar-
se e ir correndo ao sepulcro indica que Pedro começa a fazer memória das palavras de Jesus.

-  No sepulcro Pedro viu os lençóis E voltou para casa, admirado com o que havia acontecido: 
e entendeu que algo novo estava acontecendo. A atitude de Pedro não é de medo e nem de 
desconfiança, mas de admiração como as mulheres.

É Pascoa! É festa da Ressurreição de Jesus. Páscoa é passagem. Assim como o povo de Deus 
no AT “passou” da escravidão para a libertação, Jesus “passa” da morte para a vida. A dor, o 
sofrimento, a cruz e a morte foram vencidas. A notícia da ressurreição de Jesus nos alegra e enche 
de esperança, pois, assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar e o Apóstolo 
Paulo nos ensina que “se Cristo não ressuscitou, vazia é nossa fé” (1Cor 15,17). Jesus é a primícia 
dos ressuscitados (1Cor 15,20). Assim como as mulheres, hoje também nós somos chamados a 
saborear esta alegria da ressurreição, fazer memória do que Ele fez e disse, e então ir anunciar: 
Jesus está vivo! Ressuscitou, não está mais aqui!

Santos do dia: Hugo de Poitiers (+ 930). Guilherme o Peregrino (+ 1145). Odete (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 do Brasil (1923). Morre, queimado, 
Galdino dos Santos, índio pataxó (Brasília, 1997). 10 trabalhadores rurais sem-terra assassinados 
em Colniza (MT, 2017).

Datas comemorativas: Dia do Diplomata. Dia do Disco.  Nascimento de Rosa de Lima (1586) e 
de Joaquim Osório Duque Estrada, autor da letra do Hino Nacional (1870).

A paz é como uma flor frágil
“A paz parece-se com a esperança de que fala o poeta Carlos Péguy; é como uma flor frágil, que 
procura desabrochar por entre as pedras da violência. Como sabemos, a busca do poder a todo 
custo leva a abusos e injustiças. A política é um meio fundamental para construir a cidadania e as 
obras do homem, mas, quando aqueles que a exercem não a vivem como serviço à coletividade 

humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição.” 
(Papa Francisco, Dia Mundial da Paz).
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21  DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
(Cor branca - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - Aleluia! É o Domingo 
da Páscoa. O dia em que o Crucificado foi res-
suscitado pelo Pai. É o Dia do Senhor Jesus. O 
primeiro dia da semana. A vida recomeça trans-
formada na vida nova de Jesus. A história entra 
na sua fase última e definitiva. A ressurreição de 
Jesus testemunha que a vida tem sentido quan-
do o amor é vivido até às últimas consequên-
cias. Celebremos de corpo e alma a festa da Vida 
em plenitude. Jesus 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, vencedor 
da morte, abristes hoje para nós as portas da 
eternidade. Concedei que, celebrando a res-
surreição do Senhor, renovados pelo vosso 
Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. 

Leitura - At 10,34a.37-43

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias,  Pedro tomou a palavra e 34a

disse:  Vós sabeis o que aconteceu em toda a 37

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

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 estavam domi-
nados pelo demônio; porque Deus estava com 
ele.  E nós somos testemunhas de tudo o que 39

Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. 
Eles o mataram, pregando-o numa cruz.  Mas 40

Deus o ressuscitou no terceiro dia, conceden-
do-lhe manifestar-se  não a todo o povo, mas 41

às testemunhas que Deus havia escolhido: a 
nós, que comemos e bebemos com Jesus, 
depois que ressuscitou dos mortos.  E Jesus 42

nos mandou pregar ao povo e testemunhar que 
Deus o constituiu Juiz dos vivos e dos mortos.              
43 Todos os profetas dão testemunho dele: 'Todo 
aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, 
o perdão dos 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 misericórdia!" R.

2.  A mão direita do Senhor fez maravilhas, 
a mão direita do Senhor me levantou. Não mor-
rerei, 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.
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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,  onde  2

está Cristo, sentado à direita de Deus; aspirai às 
coisas celestes e não às coisas terrestres.  Pois 3

vós morrestes, e a vossa vida está escondida, 
com Cristo, em Deus.  Quando Cristo, vossa 4

vida, aparecer em seu triunfo, então vós apa-
recereis também com ele, revestidos de glória.   
- Palavra do Senhor.

Ou: Leitura - 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 fermento 
velho, nem com fermento de maldade ou de 
perversidade, mas com os pães abemos de 
pureza e de verdade.- Palavra do Senhor.

Sequência

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 

Do Jardim do Éden fomos expulsos por 
causa do nosso pecado. Ao Jardim do Túmulo 
fomos atraídos pelo amor daquele que deu sua 
vida por nós. O amor tem pressa, vê os sinais 
deixados no caminho e dá o passo da fé. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

1 No primeiro dia da semana, Maria Madalena 
foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, 
quando ainda estava escuro, e viu que a pedra 
tinha sido retirada do túmulo.  Então ela saiu 2

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".  Saíram, então, Pedro e o 3

outro discípulo e foram ao túmulo.  Os dois cor-4

riam juntos, mas o outro discípulo correu mais 
depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmu-
lo.  Olhando para dentro, viu as faixas de linho 5

no chão, mas não entrou.  Chegou também 6

2 Nas missas vespertinas do domingo de Páscoa, pode-se também proclamar o Evangelho de Lc 24,13-35.
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Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou 
no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no 
chão  e o pano que tinha estado sobre a cabeça 7

de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado 
num lugar à parte.  Então entrou também o outro 8

discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmu-
lo. Ele viu, e acreditou.  De fato, eles ainda não 9

tinham compreendido a Escritura, segundo a 
qual ele devia ressuscitar dos mortos. - Palavra 
da Salvação. 

Missa vespertina - Lc 24, 13-35

Entre Jerusalém e Emaús, dois discípulos, 
abatidos e desesperançados pela morte de 
Jesus, vivem uma experiência que os faz 
renascer. Jesus ressuscitado caminha com eles, 
explica-lhes o sentido do que aconteceu em 
Jerusalém e faz o gesto da fração do pão. É 
nesses três lugares – caminhar juntos, ouvir a 
Palavra e celebrar a Eucaristia – que podemos 
encontrar Jesus na vida de nossas comunidades. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 

13 Naquele mesmo dia, o primeiro da sema-
na, dois dos discípulos de Jesus iam para um 
povoado, chamado Emaús, distante onze quilô-

14metros de Jerusalém.  Conversavam sobre to-
15das as coisas que tinham acontecido.  Enquan-

to conversavam e discutiam, o próprio Jesus se 
                aproximou e começou a caminhar com eles. 

16 Os discípulos, porém, estavam como que ce-
 17gos, e não o reconheceram.  Então Jesus per-

guntou: "O que ides conversando pelo cami-
18nho?" Eles pararam, com o rosto triste,  e um 

deles, chamado Cléofas, lhe disse: "Tu és o úni-
co peregrino em Jerusalém que não sabe o que 

19lá aconteceu nestes últimos dias?"  Ele per-
guntou: "O que foi?" Os discípulos responde-
ram: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, 
que foi um profeta poderoso em obras e pa-

         lavras, diante de Deus e diante de todo o povo. 
20 Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o 
entregaram para ser condenado à morte e o 

21crucificaram.  Nós esperávamos que ele fosse 
libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 

três dias que todas essas coisas aconteceram!  
22 É verdade que algumas mulheres do nosso 
grupo nos deram um susto. Elas foram de ma-

 23 drugada ao túmulo 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 en-
contraram as coisas como as mulheres tinham 

25dito. A ele, porém, ninguém o viu".  Então 
Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e 
lentos para crer em tudo o que os profetas 
falaram!  Será que o Cristo não devia sofrer 26

27tudo isso para entrar na sua glória?"  E, come-
çando por Moisés e passando pelos Profetas, 
explicava aos discípulos todas as passagens da 

28Escritura que 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 chegan-

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

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

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

33Escrituras?"  Naquela mesma hora, eles se 
levantaram e voltaram para Jerusalém onde 

   encontraram os Onze reunidos com os outros. 
34 E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor 

35ressuscitou e apareceu a Simão!"  Então os 
dois contaram o que tinha acontecido no ca-
minho, 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 nos faz novas criaturas, 
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 
exulte de santa alegria e proclame que o Senhor 
ressuscitou, oremos, irmãos.
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2.  Por todos os que foram batizados, para 
que aspirem às realidades do alto e deem graças 
pelo seu novo nascimento, oremos, irmãos.

3.  Pela humanidade inteira, para que acolha 
a Boa Nova e a Aliança que Deus lhe oferece em 
Cristo ressuscitado, oremos, irmãos.

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

5.  Pela nossa comunidade, para cresça no 
amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua 
Ressurreição, 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.

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. 

Sugestão: Oração Eucarística I

Antífona da comunhão - 1 Cor 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!

A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,1-9

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

Olugar 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 
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 
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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 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 ser humano 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 
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).
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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). 

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, da Inconfidência Mineira e das Polícias 
Civis e Militares. Dia do Café, da Latinidade e do Metalúrgico. Nascimento de Mahoma (Maomé). 
Nascimento de Dom Romeu Alberti, 1º bispo de Apucarana (1927). Inauguração de Brasília (1960). 
Morte de Tancredo de Almeida Neves (1985).

22 SEGUNDA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio - sem Creio)

As mulheres partiram correndo do sepulcro 
deixado vazio pelo Ressuscitado. Mas este 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.

Antífona da entrada - Ex 13,5.9

O Senhor vos introduziu na terra onde cor-
rem 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, con-
cedei que por toda a vida estes vossos servos e 
servas sejam fiéis ao sacramento do batismo, 
que receberam professando a fé. 

Leitura - At 2,14.22-32

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

No dia de Pentecostes,  Pedro de pé, junto 14

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; NALC, n. 22).cf. 

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, n. 103).

O Domingo de Pentecostes encerra este tempo sagrado de cinquenta dias (NALC, n. 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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com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à 
multidão:  "Homens de Israel, escutai estas 22

palavras: Jesus de Nazaré foi um homem apro-
vado por Deus, junto de vós, pelos milagres, 
prodígios e sinais que Deus realizou, por meio 
dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis.               
23 Deus, em seu desígnio e previsão, determinou 
que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ím-
pios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz.  
24 Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o 
das angústias da morte, porque não era possível 
que ela o dominasse.  Pois Davi dele diz: `Eu  25

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

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 expe-
rimente corrupção.  Deste-me a conhecer os 28

caminhos da vida e a tua presença me encherá 
de alegria'. Irmãos, seja-me permitido dizer 29 

com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi 
sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. 
30 Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara 
solenemente que um de seus descendentes 
ocuparia o trono.  É, portanto, a ressurreição de 31

Cristo que previu e anunciou com as palavras: 
'Ele não foi abandonado na região dos mortos e 
sua carne não conheceu a corrupção'.  Com 32

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!

3Ou: 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 herança e minha 

taça, meu destino está seguro em vossas mãos! R.
2.  Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, 

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 vosso amigo 
conhecer a corrupção. R.

4.  Vós me ensinais vosso caminho para a 
vida; junto a vós, felicidade sem limites, delícia 
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 

Naquele tempo:  As mulheres partiram 8

depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas 
correram com grande alegria, para dar a notícia 
aos discípulos.  De repente, Jesus foi ao encon-9

tro delas, e disse: "Alegrai-vos!" As mulheres 
aproximaram-se, e prostraram-se diante de 
Jesus, abraçando seus pés.  Então Jesus disse 10

a elas: "Não tenhais medo. Ide anunciar aos 
meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá 
eles me verão".  Quando as mulheres partiram, 11

alguns guardas do túmulo foram à cidade, e 
comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o   
que havia acontecido.  Os sumos sacerdo-        12

tes reuniram-se com os anciãos, e deram uma 
grande soma de dinheiro aos soldados,                 
13 dizendo-lhes: "Dizei que os discípulos dele 
foram durante a noite e roubaram o corpo, 
enquanto vós dormíeis.  Se o governador ficar 14

sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos 

3 Em todo o tempo pascal, o refrão do salmo responsorial, que normalmente é uma frase do salmo, pode ser também o triplo 
“Aleluia, aleluia, aleluia”. 
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preocupeis".  Os soldados pegaram o dinheiro, 15

e agiram de acordo com as instruções rece-
bidas. 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, em seu 
início, no mistério 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 que ela a proclame 
com ardor, oremos.

2.  Para que a fé em Jesus Ressuscitado 
seja mais poderosa do que a força do dinheiro e 
do poder, oremos.

3.  Para que a fé em Jesus Ressuscitado 
vença o temor, o desânimo, a preguiça e o con-
formismo, oremos.

4.  Para que a fé em Jesus Ressuscitado dê 
mais firmeza aos corações vacilantes e reanime 
os fracos, oremos.

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

Senhor Jesus, que fostes morto e estais vivo, 
fazei que caminhemos 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 ofe-
rendas do vosso povo para que, renovados pela 
profissão da fé e pelo santo batismo, consi-
gamos 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 
graça dos sacramentos pascais, para que, tendo 
nos introduzido no caminho da salvação, nos 
torneis dignos dos vossos dons. 

A SEMENTE NA TERRA - Mt 28,8-15

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

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Aleluia. Vem do hebraico “ ” e quer dizer “louvai o Senhor”. Na Bíblia hebraica, hallelouyah
aparece somente nos Salmos 104-150. Na Setenta e na Vulgata, não é traduzida, mas simplesmente 
transliterada, quer dizer: “ ” passa a ser “ ”. Provavelmente era usada como uma hallelouyah alleluia
aclamação litúrgica, usada para animar os fiéis na recitação dos salmos. Aparece também em 3Mc 7,13 
e em Ap 19, 1-8.

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

A Esposa chora a perda do Esposo. Ela O 
procura, pois não sabe viver sem Ele. Ele é único 
para ela e a conhece como ninguém. É o 
mistério do nome. É o encontro do amor. Do 
amor que “não segura” 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 conse-
guido a verdadeira liberdade, possa um dia 
alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. 
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Leitura - At 2,36-41

Leitura dos Atos dos Apóstolos

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

com plena certeza: Deus constituiu Senhor e 
Cristo a este Jesus que vós crucificastes".               
37 Quando ouviram isso, eles ficaram com o 
coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos 
outros apóstolos: "Irmãos, o que devemos 
fazer?"  Pedro respondeu: "Convertei-vos e 38

cada um de vós seja batizado em nome de Jesus 
Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós 
recebereis o dom do Espírito Santo.  Pois a 39

promessa é para vós e vossos filhos, e para 
todos aqueles que estão longe, todos aqueles 
que o Senhor nosso Deus chamar para si".                         
40 Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava 
testemunho, e os exortava, dizendo: "Salvai-vos 
dessa gente corrompida!"  Os que aceitaram as 41

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 bon-
dade 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.
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 choras?” 
Ela respondeu: “Levaram o meu Senhor e não 
sei onde o colocaram”.  Tendo dito isto, Maria 14

voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não 
sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: 15 

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

disse: “Maria!” Ela voltou-se e exclamou, em 
hebraico: “Rabuni” (que quer dizer: Mestre).                
17 Jesus disse: “Não 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 18

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

Preces dos fiéis

Acreditar que Jesus ressuscitou implica a 
conversão de vida, o batismo da regeneração e                 
a participação na comunidade. Peçamos ao               
Pai que nos converta cada dia: R. Senhor, 
convertei a nossa vida.

1.  Pelos que anunciam Cristo crucificado e 
ressuscitado e pelos que o acolhem na fé e no 
amor, oremos.

2.  Por aqueles que têm o coração trans-
formado pelo anúncio do Ressuscitado e pelos 
que o seguem, oremos.

3.  Pelas mulheres que dão testemunho da 
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sua fé e pelas que defendem as mulheres 
vítimas de violência, oremos.

4.  Por aqueles que sofrem, mas não per-
dem a esperança, e pelos que os animam em 
suas lutas, oremos.

5.  Por esta assembleia, pelas crianças que 
estão sendo evangelizadas e por seus catequis-
tas, oremos. 

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 oferendas 
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 preparai 
os corações dos vossos filhos e filhas que 
enriquecestes com a graça do batismo, para que 
possam merecer a felicidade eterna. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,11-18

M
aria Madalena é a esposa que procura o Esposo (cf. Mt 28,9-10). Simboliza a 
comunidade 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 (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 

0

5

25

75

95

100



Vamos ouvir uma das mais belas páginas do 
Evangelho. O encontro com Jesus transforma os 
dois fugitivos de Emaús em discípulos missio-
nários. O encontro profundo com Jesus não 
pode não transformar o ser humano em discí-
pulo e o discípulo em missionário.
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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). 

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

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, 
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concedei-nos, pelas festas que celebramos 
nesta vida, chegar às eternas alegrias. 

Leitura - At 3,1-10

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias:  Pedro e João subiram ao 1

Templo para a oração das três horas da tarde.            

2 Então trouxeram um homem, coxo de nascen-
ça, que costumavam colocar todos os dias na 
porta do Templo, chamada Formosa, a fim de 
que pedisse esmolas aos que entravam.  Quan-3

do viu Pedro e João entrando no Templo, o ho-
mem pediu uma esmola.  Os dois olharam bem 4

para ele e Pedro disse: "Olha para nós!"  O 5

homem fitou neles o olhar, esperando receber 
alguma coisa.  Pedro então lhe disse: "Não te-6

nho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou: 
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te 
e anda!"  E pegando-lhe a mão direita, Pedro o 7

levantou. Na mesma hora, os pés e os tornoze-
los do homem ficaram firmes.  Então ele deu um  8

pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no 
Templo junto com Pedro e João, andando, 
pulando e louvando a Deus.  O povo todo viu o 9

homem andando e louvando a Deus. E reco- 10 

nheceram que era ele o mesmo que pedia es-
molas, sentado na porta Formosa do Templo. E 
ficaram admirados e espantados com o que 
havia acontecido 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 constan-
temente a sua face! R.

3.  Descendentes de Abraão, seu servidor, e 

filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o 
Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em 
toda a terra. R.

4. Ele sempre se recorda da Aliança, pro-
mulgada 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 sema-
na, dois dos discípulos de Jesus iam para um 
povoado, chamado Emaús, distante onze quilô-
metros de Jerusalém.  Conversavam so-        14

bre todas as coisas que tinham acontecido.                                  

15 Enquanto conversavam e discutiam, o próprio 
Jesus se aproximou e começou a caminhar com 
eles.  Os discípulos, porém, estavam como 16

que cegos, e não o reconheceram.  Então 17

Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo 
caminho?" Eles pararam, com o rosto triste,  e 18

um deles, chamado Cléofas, lhe disse: "Tu és o 
único peregrino em Jerusalém que não sabe o 
que lá aconteceu nestes últimos dias?"  Ele 19

perguntou: "O que foi?" Os discípulos responde-
ram: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, 
que foi um profeta poderoso em obras e pala-
vras, diante de Deus e diante de todo o povo.                 
20 Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o 
entregaram para ser condenado à morte e o 
crucificaram.  Nós esperávamos que ele fosse 21

libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 
três dias que todas essas coisas aconteceram!    
22 É verdade que algumas mulheres do nosso 
grupo nos deram um susto. Elas foram de 
madrugada ao túmulo  e não encontraram o 23

corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham 
visto anjos e que estes afirmaram que Jesus 
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está vivo.  Alguns dos nossos foram ao túmulo 24

e encontraram as coisas como as mulheres 
tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu".  En-25

tão Jesus lhes disse: "Como sois sem inteli-
gência e lentos para crer em tudo o que os 
profetas falaram!  Será que o Cristo não devia 26

sofrer tudo isso para entrar na sua glória?"  E, 27

começando por Moisés e passando pelos 
Profetas, explicava aos discípulos todas as 
passagens da Escritura que falavam a respeito 
dele.  Quando chegaram perto do povoado 28

para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais 
adiante.  Eles, porém, insistiram com Jesus, 29

dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite 
vem chegando!" Jesus entrou para ficar com 
eles.  Quando se sentou à mesa com eles, 30

tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes 
distribuía.  Nisso os olhos dos discípulos se 31

abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, 
porém, desapareceu da frente deles. Então um 32  

disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso 
coração quando ele nos falava pelo caminho, e 
nos explicava as Escrituras?"  Naquela mesma 33

hora, eles se levantaram e voltaram para 
Jerusalém onde encontraram os Onze reunidos 
com os outros. E estes confirmaram: "Real-34 

mente, o Senhor ressuscitou e apareceu a 
Simão!"  Então os dois contaram o que tinha 35

acontecido no caminho, e como tinham reco-
nhecido Jesus ao partir o pão. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Com a Ressurreição de Jesus, entrou no 
mundo a vitória da Vida sobre a morte. Peçamos 
ao Filho de Deus, que assumiu nossa carne, 
viveu nossa vida e morreu nossa morte, e agora 
vive ressuscitado: R. Ficai conosco, Senhor! 

1.  Pelas comunidades cristãs e seus minis-
tros, ordenados e não-ordenados, humildes 
servos dos irmãos, oremos.

2.  Pelos países pobres, pelo povo sofrido e 
pelos que se unem para lutar por um mundo 
mais justo e fraterno, oremos. 

3.  Pelos discípulos que sentem o coração a 
arder quando Jesus lhes explica as Escrituras, 
oremos. 

4.  Pelos discípulos que participam da 
celebração da Eucaristia e reconhecem Jesus 
no partir do pão, oremos. 

5. Pelos doentes que não perdem a fé e a 
esperança e pelos que os ajudam com muito 
amor, oremos. 

Fazei, Senhor Jesus, que a nossa partici-
pação 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 redenção 
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 pedi-
mos, ó Deus, que a comunhão no sacramento 
do vosso Filho nos transforme em nova criatura. 

A SEMENTE NA TERRA - Lc 24,13-35

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

- É o domingo, dia da ressurreição do Senhor! O Evangelho, além  O primeiro dia da semana: 
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 discípulos caminham e estão com  Dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado:
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 uma vez que em Jo 19,25 se fala de uma Maria, mulher de um 
Clopas.

-   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.

- Chegou a  Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram!: 
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 faz de Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!: 
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. Assim Tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía: 
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.
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Jesus aparece de surpresa aos discípulos. 
Ficam assustados: seria um fantasma? Absolu-
tamente. O Ressuscitado é o mesmo Jesus que 
eles conheceram, que os chamou, a quem eles 
seguiram, com quem eles comiam e bebiam, 
que morreu na cruz. O ponto de chegada da 
ressurreição é Jesus glorificado, mas seu ponto 
de partida é Jesus crucificado. Por isso, dizemos 
Crucificado Ressuscitado!

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 re-
nasceram 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 

Naqueles dias:  Como o paralítico não dei-11
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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 (El Salvador, 1985). 

Memória histórica: Daniel Defoe (autor de “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 1.500.000 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 QUINTA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio)

xava mais Pedro e João, todo o povo, assombra-
do, foi correndo para junto deles, no chama-    
do "Pórtico de Salomão".  Ao ver isso, Pedro 12

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 poder ou 
piedade?  O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, 13

o Deus de nossos antepassados glorificou o seu 
servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes 
diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. 
14 Vós rejeitastes o Santo e o Justo, e pedistes a 
libertação para um assassino.  Vós matastes o 15

autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos 
mortos, e disso nós somos testemunhas.  16

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.  E 17

agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por 
ignorância, assim como vossos chefes.  Deus, 18

porém, cumpriu desse modo o que havia anun-
ciado pela boca de todos os profetas: que o seu 
Cristo haveria de sofrer.  Arrependei-vos, por-19

tanto, e convertei-vos, para que vossos pecados 
sejam perdoados.  Assim podereis alcançar o 20

tempo do repouso que vem do Senhor. E ele 
enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado.       

21 No entanto, é necessário que o céu o receba, 
até que se cumpra o tempo da restauração de 
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todas as coisas, conforme disse Deus, nos 
tempos passados, pela boca de seus santos 
profetas.  Com efeito, Moisés afirmou: 'O 22

Senhor Deus fará surgir, entre vossos irmãos, 
um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos 
disser.  Quem não der ouvidos a esse profeta, 23

será eliminado do meio do povo'.  E todos os 24

profetas que falaram, desde Samuel e seus 
sucessores, também eles anunciaram estes 
dias.  Vós sois filhos dos profetas e da aliança, 25

que Deus fez com vossos pais, quando disse a 
Abraão: 'Através da tua descendência serão 
abençoadas todas as famílias da terra'.  Após 26

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 gran-
de vosso nome por todo o universo!

 
1.  Ó Senhor, nosso Deus, como é grande 

vosso nome por todo o universo! Perguntamos: 
"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 assustados 
e cheios de medo, pensando que estavam 

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

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

40estais vendo que eu tenho".  E dizendo isso, 
41Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés.  Mas 

eles ainda não podiam acreditar, porque 
estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus 
disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" 
42 43  Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o 

44tomou e comeu 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 discípu-

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

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

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

Preces dos fiéis

Os homens mataram o autor da vida, mas 
Deus o ressuscitou dentre os mortos. Cheios    
de confiança, peçamos ao Pai: R. Senhor, 
iluminai-nos e salvai-nos.

1.  Para que o Espírito Santo ensine a Igreja 
a evangelizar em todo tempo e lugar, rezemos ao 
Senhor.

2.  Para que o Pai apresse a vinda dos 
tempos da restauração de todas as coisas, 
rezemos ao Senhor.

3.  Para que o Espírito Santo abra os olhos e 
o coração dos que leem a Escritura, rezemos ao 
Senhor.

4.  Para que o Pai dê saúde aos que sofrem 
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n  corpo, na alma ou no espírito, rezemos ao o
Senhor.

5. Para que o Espírito Santo nos faça teste-
munhas de tudo o que Jesus fez e falou, reze-
mos ao Senhor.

Senhor, Deus de nossos pais, que exaltastes 
o vosso Filho Jesus Cristo, ensinai-nos a ler os 
sinais dos tempos para perceber e acolher a 
presença do Ressuscitado entre nós. Ele que 
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, I

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

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

0

5

25

75

95

100



D
ia

 2
6 

de
 A

br
il 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 n

a 
O

ita
va

 d
a 

Pá
sc

oa

116

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

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

Antífona da entrada - Sl 77,53

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

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, que no Sa-
cramento pascal restaurastes vossa alian-      
ça, reconciliando convosco a humanidade, 
concedei-nos realizar em nossa vida o mistério 
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que celebramos na fé. 

Leitura - At 4,1-12

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

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

povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe 
da guarda do Templo e os saduceus.  Estavam  2

irritados porque os apóstolos ensinavam o povo 
e anunciavam a ressurreição dos mortos na 
pessoa de Jesus.  Eles prenderam Pedro e João 3

e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, 
porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos 4 

daqueles que tinham ouvido a pregação 
acreditaram. E o número dos homens chegou a 
uns cinco mil.  No dia seguinte, reuniram-se 5

em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mes-
tres da Lei.  Estavam presentes o Sumo Sacer-6

dote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e 
todos os que pertenciam às famílias dos sumos 
sacerdotes.  Fizeram Pedro e João comparecer 7

diante deles e os interrogavam: "Com que poder 
ou em nome de quem vós fizestes isso?"  Então, 8

Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: 
"Chefes do povo e anciãos:  hoje estamos sen-9

do interrogados por termos feito o bem a um 
enfermo e pelo modo como foi curado.  Ficai, 10

pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel: 
é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, - 
aquele que vós crucificastes e que Deus res-
suscitou dos mortos - que este homem está 
curado, diante de vós.  Jesus é a pedra, que 11

vós, os construtores, desprezastes, e que se 
tornou a pedra angular.  Em nenhum outro há 12

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 rejeitaram, 
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 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!" Ben-
dito 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 

Naquele tempo:  Jesus apareceu de novo 1

aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A 
aparição foi assim: Estavam juntos Simão 2 

Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de 
Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 
dois discípulos de Jesus.  Simão Pedro disse a 3

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 era 
Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes 5 

alguma coisa para comer?" Responderam: 
"Não".  Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita 6

da barca, e achareis." Lançaram pois a rede e 
não conseguiam puxá-la para fora, por causa da 
quantidade de peixes.  Então, o discípulo a 7

quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor!" 
Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, 
vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao 
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mar.  Os outros discípulos vieram com a barca,  8

arrastando a rede com os peixes. Na verdade, 
não estavam longe da terra, mas somente a 
cerca de cem metros.  Logo que pisaram a terra, 9

viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. 
10 Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes 
que apanhastes".  Então Simão Pedro subiu ao 11

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          
ele, pois sabiam que era o Senhor.  Jesus 13

aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por 
eles. E fez a mesma coisa com o peixe.  Esta foi 14

a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos 
mortos, apareceu aos discípulos. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

A pesca abundante narrada 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 que anunciam Jesus 
Cristo, para que proclamem que só ele é o 
Senhor, rezemos. 

2. Pelos cidadãos que são presos injusta-
mente, para que resistam com fé, força e sere-
nidade, rezemos.

3. Pelos pescadores que todas as noites vão 
ao mar, para que o seu esforço não seja em vão, 

rezemos.
4. Por todos aqueles que se sentem rejei-

tados e até pensam não ter lugar na sociedade,  
rezemos. 

5. Pelos discípulos convidados para a ceia, 
para que o encontrem na Palavra e no Pão, 
rezemos.

Senhor, que transformastes a pesca mila-
grosa 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 oferen-
das 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, redi-
midos pela paixão do vosso Filho, gozemos 
também de sua ressurreição. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 21,1-14

O
 Evangelho de João estaria terminado no capítulo 20. O capítulo 21 teria sido acrescentado 
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 
( ). O mais conhecido estudioso dessa questão foi o Pe. Raymond E. Brown, princípio joanino
exegeta canadense falecido há não muito tempo. 

- Por isso, o capítulo 21 não é um acréscimo mais ou menos supérfluo. Ainda que se possa 
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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). 

- 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.

Santos do dia: Anacleto (Cleto) (+ 88). Trudperto (+ 607). Ricário (Riquério) (+ 645). 
Pascásio Radberto (790-859).

Testemunhas do Reino: Quim Vallmajo (espanhol, 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 SÁBADO NA OITAVA DA PÁSCOA
(Cor branca - Glória - Ofício solene próprio)

O Evangelho de Marcos tem dois finais. Um 
que saiu da pena de Marcos; outro, que lhe foi 
acrescentado mais tarde. O Evangelho que será 
proclamado na Liturgia da Palavra de hoje é o 

comecinho deste segundo final. É um resumo 
de várias afirmações em torno da Ressurreição 
de Jesus tiradas da tradição oral e dos outros 
Evangelhos. 
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Antífona da entrada - Sl 104,43

O Senhor fez o seu povo sair com grande 
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, os 
anciãos e os escribas,  ficaram admirados ao 13

ver a segurança com que Pedro e João falavam, 
pois eram pessoas simples e sem instrução. 
Reconheciam que eles tinham estado com 
Jesus.  No entanto viam, de pé, junto a eles, o 14

homem que tinha sido curado. E não podiam 
dizer nada em contrário.  Mandaram que saís-15

sem para fora do Sinédrio, e começaram a dis-
cutir entre si:  "O que vamos fazer com esses 16

homens? Eles realizaram um milagre clarís-
simo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido 
por todos os habitantes de Jerusalém, que não 
podemos negá-lo.  Contudo, a fim de que a 17

coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, 
vamos ameaçá-los, para que não falem mais a 
ninguém a respeito do nome de Jesus".  Cha-18

maram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes 
que, de modo algum, falassem ou ensinassem 
em nome de Jesus.  Pedro e João respon-19

deram: "Julgai vós mesmos, se é justo diante de 
Deus que obedeçamos a vós e não a Deus!                    
20 Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o 
que vimos e ouvimos". Então, insistindo em 21 

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 acontecido. - 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 alegria e de vitória 
ressoem pelas tendas dos fiéis. R.

2.  A mão direita do Senhor fez maravilhas, 
a mão direita do Senhor me levantou, a mão di-
reita do Senhor fez maravilhas!" O Senhor seve-
ramente me provou, mas não me abandonou às 
mãos da morte. R.

3.  Abri-me vós, abri-me as portas da jus-
tiça; 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 
expulsado sete demônios.  Ela foi anunciar 10

isso aos seguidores de Jesus, que estavam de 
luto e chorando.  Quando ouviram que ele 11

estava vivo e fora visto por ela, não quiseram 
acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois 12 

deles, com outra aparência, enquanto estavam 
indo para o campo.  Eles também voltaram e 13

anunciaram isso aos outros. Também a estes 
não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu 14 

aos onze discípulos enquanto estavam comen-
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do, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela 
dureza de coração, porque não tinham acre-
ditado naqueles que o tinham visto ressus-
citado.  E disse-lhes: "Ide pelo mundo inteiro e 15

anunciai o Evangelho a toda criatura!" - Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

A missão da Igreja, ontem, hoje e sempre, é 
anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Peça-
mos, por ela, àquele que enviou ao mundo seu 
próprio Filho, dizendo: R. Ouvi, Senhor, as 
nossas súplicas.

1.  Pela Igreja católica e apostólica, para que 
a missão seja sua razão de ser e de viver, oremos 
ao nosso Deus.

2.  Pelos cristãos menos instruídos, para 
que a firmeza da sua fé em Cristo seja valorizada, 
oremos ao nosso Deus.

3.  Pelos discípulos renitentes em crer, para 
que não resistam aos sinais da Ressurreição, 
oremos ao nosso Deus.

4.  Pelas mulheres mais sofridas e sós, para 
que sintam a presença e a força do Senhor, 
oremos ao nosso Deus.

5.  Pela nossa comunidade, para que obe-

deça a Deus e não se deixe enganar pelos maus, 
oremos ao nosso Deus.

Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, 
pela missão que entregastes à Igreja e pelos 
dons do Espírito que acompanham a pregação 
do Evangelho a toda criatura.

Oração sobre as oferendas

Concedei, ó Deus, que sempre nos alegre-
mos 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 

Mc 16,9-20 é o final chamado “canônico” do Evangelho de Marcos*. Quer dizer, entrou 
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  do Ressuscitado, com resumo das aparições
alguns comentários apologéticos: a Maria Madalena (cf. Mc, Mt, Lc e Jo); a dois deles 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 : a universalidade do teologia da missão
anúncio (todos os discípulos, todo o Evangelho, a todas as criaturas); a acolhida na fé e o batismo 
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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 : a de Jesus, que, depois de falar aos discípulos (cf. dupla partida
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: 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.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] 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 “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. 

"Fazei memória de Cristo crucificado, Deus e homem (…). Tenhais como 
objetivo Cristo crucificado, escondei-vos nas chagas de Cristo crucificado, 
mergulhai-vos no sangue de Cristo crucificado." (Santa Catarina de Sena)
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28
2º DOMINGO DA PÁSCOA

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

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 no amor e na par-
tilha. Assim como os primeiros cristãos estavam 
unidos e tinham tudo em comum, nós também 
podemos concretizar a proposta de Jesus. A 
caminhada da fé começa com a 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 reacen-
deis 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 5,12-16

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

12 Muitos sinais e maravilhas eram realizados 
entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos 
os fiéis se reuniam, com muita união, no Pórtico 
de Salomão,  Nenhum dos outros ousava 13

juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. 
14 Crescia sempre mais o número dos que ade-
riam ao Senhor pela fé; era uma multidão de 
homens e mulheres.  Chegavam a transportar 15

para as praças os doentes em camas e macas, a 
fim de que, quando Pedro passasse, pelo me-
nos a sua sombra tocasse alguns deles.  A 16

multidão vinha até das cidades vizinhas de 
Jerusalém, trazendo doentes e pessoas ator-
mentadas por maus espíritos. E todos eram 
curados. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 117(118),2-
4.22-24.25-27 (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 miseri-
córdia!" 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 
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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!" Ben-
dito 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 - Ap 1,9-11a.12-13.17-19

Leitura do Livro do Apocalipse de São João 

9 Eu, João, vosso irmão e companheiro na 
tribulação, e também no reino e na perseverança 
em Jesus, fui levado à ilha de Etmos, por causa 
da Palavra de Deus e do testemunho que eu dava 
de Jesus.  No dia do Senhor, fui arrebatado 10

pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, 
como de trombeta, a a qual dizia: "O que vais 11

ver, escreve-o num livro.  Então voltei-me para 12

ver quem estava falando; e ao voltar-me, vi sete 
candelabros de ouro.  No meio dos can-13

delabros havia alguém semelhante a um "filho 
de homem", vestido com uma túnica comprida e 
com uma faixa de ouro em volta do peito.  Ao 17

vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele 
colocou sobre mim sua mão direita e disse: 
"Não tenhas medo. Eu sou o Primeiro e o Último, 
18 aquele que vive. Estive morto, mas agora 
estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da 
morte e da região dos mortos.  Escreve pois o 19

que viste, aquilo que está acontecendo e que vai 
acontecer depois. - Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 20,29

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

Felizes que creram sem ter visto! R.

Evangelho - Jo 20,19-31

Jesus está de pé no meio dos discípulos. É a 
posição da ressurreição. Dá-lhes a paz. Envia-
os em missão. Comunica-lhes seu Espírito 
Santo. Confia-lhes o ministério da reconciliação. 

Falta Tomé. Quando volta, não acredita no 
testemunho dos irmãos. Quer ver para crer. 
Somos parecidos com Tomé. Mas Jesus lhe dá 
nova chance; uma nova aparição. Chance que 
não nos é dada. Por isso, Jesus nos elogia: 
“Felizes os que creram sem ter visto!”

+ 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".  Depois 20

destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Então os discípulos se alegraram por verem o 
Senhor.  Novamente, Jesus disse: "A paz esteja 21

convosco. Como o Pai me enviou, também eu 
vos envio".  E depois de ter dito isto, soprou 22

sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo.         
23 A quem perdoardes os pecados eles lhes 
serão perdoados; a quem os não perdoardes, 
eles lhes serão retidos".  Tomé, chamado 24

Dídimo, que era um dos doze, não estava com 
eles quando Jesus veio. Os outros discípulos 25 

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 acreditarei".  Oito dias depois, 26

encontravam-se os discípulos novamente reu-
nidos em casa, e Tomé estava com eles. Es-
tando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se 
no meio deles e disse: "A paz esteja convosco". 
27 Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e 
olha as minhas mãos. Estende a tua mão e 
coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, 
mas fiel".  Tomé respondeu: "Meu Senhor e 28

meu Deus!"  Jesus lhe disse: "Acreditaste, 29

porque me viste? Bem-aventurados os que 
creram sem terem visto!"  Jesus realizou 30

muitos outros sinais diante dos discípulos, que 
não estão escritos neste livro.  Mas estes foram 31

escritos para que acrediteis que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, te-
nhais a vida em seu nome. - Palavra da 
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Salvação.

Preces dos fiéis

À semelhança da primeira comunidade 
cristã, que orava com um 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 cristãos 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 ven-
çam as provas a que são submetidas a sua fé,  
esperança e caridade, rezemos ao Senhor.

3.  Para que todos os cristãos tenham a 
graça de crer 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 abatidos, aos pobres, aos 
doentes e aos infelizes, rezemos ao Senhor.

5.  Para que a nossa comunidade, que re-
cebeu o perdão dos pecados, adore o Pai, siga 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 
poder encontrá-lo, cada domingo, na comuni-
dade reunida, na Palavra proclamada e na fração 
do Pão. 

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, I

Antífona da Comunhão - Jo 20,27

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

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,19-31

D
epois da primeira aparição a Maria Madalena (20,11-18), Jesus aparece agora ao grupo 
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 , o sopro do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a Shalom
reorganização dos Onze são todos elementos que evocam o desejo de Jesus de reconstruir a 
unidade da comunidade.

- : Estamos ainda no “primeiro dia da semana”, já é o anoitecer, e  No primeiro dia da semana
Jesus aparece aos seus discípulos. Ele 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). 

- : Jesus vai até o local onde eles costumavam se reunir, mas os discípulos  Portas fechadas
estão com as portas 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 
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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: (três vezes no capítulo 20). Mas Shalom Alêichem! A Paz esteja convosco! 
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).

- : Então 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 e 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 é “dar / doar”, é amar sem 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.

- : A palavra “dídimo” significa “gêmeo”. Especula-se muito  Tomé, chamado Dídimo
sobre quem seria o “gêmeo” de Tomé e alguns biblistas interpretam que o gêmeo somos nós. Nós 
que também duvidamos, nós que nos afastamos da comunidade, nós que queremos ver sinais para 
crer. Então é preciso dar o salto de fé, crer, e passar a agir como discípulo de Jesus.

- : Tomé não estava com o grupo, na comunidade e, por isso, não acreditou.  A comunidade
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 contou 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 Trindade é a melhor 
comunidade. Se Deus é assim, é assim que ele quer a sua Igreja! “Não deixemos que nos roubem a 
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comunidade!” (Papa Francisco EG 92). Paz ( ), perdão, comunidade, bem-aventurança... Shalom
são expressões que se unem à misericórdia neste Domingo da Misericórdia!

CAMINHADA PARA A FÉ

José Antonio Pagola

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 lhes 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 abraços – 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 amor entregue até a morte? Por isso Jesus o convida a aprofundar-se além de suas dúvidas: 
“Não sejas incrédulos, mas crentes”.

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 até encontrar-se com Jesus, chega mais longe 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: Guerfrido de St-Maur (VIII-IX séc.). 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). 

Datas comemorativas: Dia da Educação. Dia da Sogra.

29 SÁBADO - S. CATARINA DE SENA, Vg, Dra. - Memória
(Cor branca - Ofício da memória)

Comentário inicial - Ver o Reino de Deus – 
perceber sua presença e acolhê-lo ativamente – 
é dom de Deus a cada um, que precisa, para 
tanto, “nascer do alto”, “nascer da água e do 
Espírito”. Diante de todo pelagianismo*, preci-
samos afirmar a necessidade da graça em toda a 
caminhada da fé. 

Antífona da entrada

Esta é uma virgem sábia, uma das jovens 
prudentes, que foi ao encontro de Cristo com 
sua lâmpada acesa.

Oração do dia

Ó Deus, que inflamastes de amor santa 
Catarina de Sena, na contemplação da paixão do 
Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos, 
por sua intercessão, participar do mistério de 
Cristo, e exultar em sua glória

Leitura - At 4,23-31 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

 23Naqueles dias:  Logo que foram postos em 
liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos 
irmãos e contaram tudo o que os sumos sacer-

 24dotes e os anciãos haviam dito.  Ao ouvirem o 
relato, todos eles elevaram a voz a Deus, 
dizendo: "Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar 

25e tudo o que neles existe.  Por meio do Espírito 
Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso 
pai: 'Por que se enfureceram as nações, e os 

26povos imaginaram coisas vós?  Os reis da terra 
se insurgem e os príncipes conspiram unidos 

27contra o Senhor e contra o seu Messias'.  Foi 
assim que aconteceu nesta cidade: Herodes e 
Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os 
povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a 

28quem ungiste,  a fim de executarem tudo o que 
a tua mão e a tua vontade haviam predeter-

29minado que sucedesse.  Agora, Senhor, olha 
as ameaças que fazem e concede que os teus 
servos anunciem corajosamente a tua palavra.  
30 Estende a mão para que se realizem curas, 
sinais e prodígios por meio do nome do teu san-

31to servo Jesus".  Quando terminaram a oração, 
tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, 
então, ficaram cheios do Espírito Santo e anun-
ciavam corajosamente a palavra de Deus.                
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 2,1-3.4-6.7-9 
(R/. cf. 12d) 

R. Felizes hão de ser todos aqueles que 
põem sua esperança no Senhor. 

1. Por que os povos agitados se revoltam? 
Por que tramam as nações projetos vãos? Por 
que os reis de toda a terra se reúnem, e 
conspiram os governos todos juntos contra o 
Deus onipotente e o seu Ungido? "Vamos 
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quebrar suas correntes", dizem eles, "e lançar 
longe de nós o seu domínio!" R. 

2. Ri-se deles o que mora lá nos céus; 
zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, 
em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz 
tremer, quando lhes diz: "Fui eu mesmo que 
escolhi este meu Rei, e em Sião, meu monte 
santo, o consagrei!" R. 

3. O decreto do Senhor promulgarei, foi 
assim que me falou o Senhor Deus: "Tu és meu 
Filho, e eu hoje te gerei! 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 
domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-
los, e quebrá-los como um vaso de argila!" R. 

Aclamação ao Evangelho - Cl 3,1 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia. V. Se com Cristo 
ressurgistes, procurai o que é do alto, onde 
Cristo está sentado à direita de Deus Pai. R. 

Evangelho - Jo 3,1-8 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

1 Havia um chefe judaico, membro do grupo 
2dos fariseus, chamado Nicodemos,  que foi ter 

com Jesus, de noite, e lhe disse: "Rabi, sabe-
mos que vieste como mestre da parte de Deus. 
De fato, ninguém pode realizar os sinais que          

                         tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele". 
3 Jesus respondeu: "Em verdade, em verdade te 
digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver 

4 o Reino de Deus". Nicodemos disse: "Como é 
que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá 

5entrar outra vez no ventre de sua mãe?"  Jesus 
respondeu: "Em verdade, em verdade te digo, se 
alguém não nasce da água e do Espírito, não 

6pode entrar no Reino de Deus."  Quem nasce da 
carne é carne; quem nasce do Espírito é 

7 espírito. Não te admires por eu haver dito: Vós 
8deveis 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 Espírito". - Palavra 

da Salvação.

Preces dos fiéis

O Batismo na água e no Espírito foi um 
grande dom que o Senhor nos deu. Oremos por 
todos aqueles que o recebem: R. Senhor, 
fonte da vida, ouvi-nos. 

1. Pelos que renasceram da água e do 
Espírito Santo, para que um dia possam ver o 
Reino de Deus, rezemos ao Senhor.

2. Pelos que sofrem a oposição forte do mal, 
para que encontrem mãos amigas que os 
ajudem, rezemos ao Senhor 

3. Pelos que caminham em busca da 
verdade, para que encontrem em Jesus o 
caminho, a verdade e a vida, rezemos ao Senhor. 

4. Pelos que invocam a Deus nas horas 
tristes e esperam que venha em seu auxílio com 
a sua paz, rezemos ao Senhor 

5. Pelos membros desta comunidade, para 
que, na lutas diárias, contem sempre com a 
força do Alto, rezemos ao Senhor Senhor, nosso 
Deus, dai aos fiéis renascidos no Batismo a 
fidelidade às suas promessas batismais e a força 
para cumpri-las.

Oração sobre as oferendas

Recebei, ó Pai, o sacrifício da salvação que 
vos apresentamos na festa de santa Catarina, 
para que, instruídos por seus ensinamentos, 
possamos render-vos graças com maior fervor, 
ó Deus vivo e verdadeiro.

Antífona da comunhão - Jo 20,19

Jesus se pôs entre os discípulos e lhes disse: 
A Paz esteja convosco, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que a participação na vossa mesa, 
onde santa Catarina encontrava alimento até 
mesmo para a vida do corpo, conceda ao vosso 
povo a vida eterna. 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 3,1-8

O
 lugar é Jerusalém. A ocasião é uma festa de Páscoa (cf. Jo 2,23). É justamente aí, noutra 
festa de Páscoa, que o Filho do Homem será levantado, para a salvação de quem nele    
crer.

- O Evangelho de hoje é um confronto entre Jesus e Nicodemos. O tema é a questão mais 
fundamental em relação à salvação: ela é fruto do cumprimento da Lei ou é dom gratuito do Deus-
Amor? 

- O tema central de Jo 3,1-8 é a origem da “vida eterna”. Segundo João, não é a prática da Lei 
(em si), mas a adesão ao Filho, que nos leva a viver como filhos e filhas e cumprir a Lei (como 
consequência). O que Jesus diz a Nicodemos visa a realizar em nós a passagem ao coração novo, 
exigido pela Lei e prometido pelos profetas. Isso aconteceu com Paulo – em Paulo! – que, de 
homem da Lei, se encontra com Jesus, e se vê radicalmente transformado (cf. Fl 3). 

- Jesus é a figura dominante desse diálogo noturno. Nicodemos, fariseu bem disposto, mas 
cheio de dúvidas, reconhece que Jesus é o Messias. Que Messias, porém, vem renovar a Aliança e 
o culto? O Messias Jesus não corresponde às expectativas de um Messias poderoso que elimina os 
maus e recompensa os bons. Segundo o Evangelho de João, é o cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo (cf. Jo 1,29); o Filho do Homem levantado na cruz, prova suprema do amor do Pai, 
resposta humilde a esse amor, amor comunicado e correspondido.

- Para que o ser humano possa corresponder ao amor do Pai, é preciso nascer, nascer do 
alto, da água e do Espírito. (1) Mais do que nascer (efeito), o ser humano precisa ser gerado de 
novo... por Deus. É Deus, o Pai, que dá a vida. (2) É preciso nascer do alto. O ser humano sempre 
quis nascer “de novo”. Ninguém quer ficar velho; todo mundo quer ficar jovem. É o sonho da eterna 
juventude, fonte de desilusões e frustrações. Jesus, porém, não fala de nascer de novo (como 
Nicodemos pensa e espera!), mas de nascer “do alto”: aceitar o dom de ser filho e filha de Deus, de 
ser dado à luz por seu amor por nós. Aqui se confrontam o desejo do homem e o desígnio de Deus a 
nosso respeito. (3) É preciso nascer “do alto”. Há um nascimento (uma geração) que vem de baixo, 
da carne, que dá a vida que temos em comum com plantas e animais. E há uma geração que vem do 
alto, que consiste em participar da vida do Filho. Essa vida – divina, pois é vida do Filho – nos dá a 
vida verdadeira e plenamente humana! Essa vida nós a recebemos pela fé, que nos leva a 
reconhecer nossa origem divina (o Pai), nossa condição filial (no Filho) e o princípio pessoal de 
nossa transformação (o Espírito Santo). A nossa filiação divina não tem nada a ver com o fato de que 
toda criatura pode chamar Deus de “pai”, porque lhe deve o ser. A filiação divina é uma superação 
imerecida de nossa condição de criatura. Santo Irineu de Lyon, ainda no II século, fazia essa 
distinção: assim como o Filho é “gerado, não criado”, o ser humano não é só criatura de Deus, mas, 
pela graça, “ ”, quer dizer, descendência, raça, família de Deus (cf. , progenies  Adversus haereses V
36, 3). 

- Como se dá esse nascimento do alto? Pela água e pelo Espírito, diz Jesus. A referência é 
claramente ao ritual do batismo, em que somos mergulhados na água e desce sobre nós o Espírito. 
O batismo instituído por Jesus é na água (a palavra “batizar” quer dizer mergulhar), que, para João, 
é símbolo de vida (cf. Jo 4,14; 7,37-39; 19,34; ver Ez 36,25-27), e no Espírito, que é fogo divino de 
amor (cf. Jo 1,33). Alguém existe como pessoa quando é amado. A água que o envolve é símbolo 
do amor que o acolhe. A piscina batismal da Igreja antiga – que permitia o recobrimento total do 
batizando – fazia simbolicamente o papel de útero materno, de bolsa amniótica de onde se saía para 
a Vida.
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Santos do dia: Rosvita (VIII-IX séc.). 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).

57ª ASSEMBLEIA DA CONFERÊNCIA GERAL DOS BISPOS DO BRASIL

Recomendam-se as orações dos fiéis pela 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a ser 
realizada em Aparecida, SP, nos dias 30 de abril a 10 de maio.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é um organismo permanente que reúne 
os Bispos católicos do Brasil que, conforme o Código de Direito Canônico, "exercem 
conjuntamente certas funções pastorais em favor dos fiéis do seu território, a fim de promover o 
maior bem que a Igreja proporciona aos homens, principalmente em formas e modalidades de 
apostolado devidamente adaptadas às circunstâncias de tempo e lugar, de acordo com o direito" 
(Cân. 447). 

Pertencem à CNBB, pelo próprio direito, todos os Bispos diocesanos do Brasil e os que são a 
eles equiparados pelo direito, os Bispos coadjutores, os Bispos auxiliares e os outros Bispos 
titulares que exercem no mesmo território algum encargo especial, confiado pela Sé Apostólica 
ou pela Conferência dos Bispos. (cf. Cân. 450)

A CNBB foi fundada em 14 de outubro de 1952, no Rio de Janeiro. A transferência da sede 
para Brasília aconteceu em 1977.

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Pelagianismo... não é nenhuma doença na pele!: “No fundo, a falta dum reconhecimento 
sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede a graça de atuar melhor em nós, pois não 
lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra num caminho sincero e real de 
crescimento. A graça, precisamente porque supõe a nossa natureza, não nos faz improvisamente super-
homens. Pretendê-lo seria confiar demasiado em nós próprios. Neste caso, por trás da ortodoxia, as 
nossas atitudes podem não corresponder ao que afirmamos sobre a necessidade da graça e, na prática, 
acabamos por confiar pouco nela. Com efeito, se não reconhecemos a nossa realidade concreta e 
limitada, não poderemos ver os passos reais e pos síveis que o Senhor nos pede em cada momento, 
depois de nos ter atraído e tornado idóneos com o seu dom. A graça atua historicamente e, em geral, 
toma-nos e transforma-nos de forma progressiva. Por isso, se recusarmos esta modalidade histórica e 
progressiva, de facto podemos chegar a negá-la e bloqueá-la, embora a exaltemos com as nossas 
palavras.” (Francisco, Gaudete et Exsultate 50).
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30 TERÇA-FEIRA DA 2ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Nicodemos veio se encontrar de noite com 
Jesus, e este lhe vai revelando 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. 

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 

Fazei-nos, ó Deus todo-poderoso, pro-
clamar o poder do Cristo ressuscitado, e, tendo 
recebido as primícias dos seus dons, consi-
gamos 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 entre 
eles era posto em comum.  Com grandes 33

sinais de poder, os apóstolos davam testemu-
nho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis 
eram estimados por todos.  Entre eles ninguém 34

passava necessidade, pois aqueles que pos-
suíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o 
dinheiro,  e o colocavam aos pés dos após-35

tolos. Depois, era distribuído conforme a ne-
cessidade de cada um.  José, chamado pelos 36

apóstolos de Barnabé, que significa filho da 
consolação, levita e natural de Chipre,  possuía  37

um 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 es-
plendor.

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 testemunhos, 
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 levanta    

do, 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 Espírito". 
9 Nicodemos perguntou: "Como é que isso pode 
acontecer?"  Respondeu-lhe Jesus: "Tu és 10

mestre em Israel, mas não sabes estas coisas?  
11 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.  Se não acreditais, quando 12

vos falo das coisas da terra, como acreditareis 
se vos falar das coisas do céu? E ninguém 13 
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subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do 
céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo 14 

como Moisés levantou a serpente no deserto, 
assim é necessário que o Filho do Homem seja 
levantado, para que todos os que nele crerem 15 

tenham a vida eterna". - Palavra da Salvação.

Prece dos fiéis

O batismo é um dom que vem de Deus e a 
Deus conduz aqueles que o recebem e o vivem 
no dia a dia da vida. Agradeçamos a Jesus,              
que nos deixou tão grande dom, dizendo:                     
R. Obrigado, Senhor. 

1. Pelos que que dão testemunho da 
Ressurreição do Senhor e repartem seus bens, 
rezemos ao Senhor

2.  Pelas instituições que em tempo de crise 
são solidárias e atentas às várias necessidades, 
rezemos ao Senhor

3.  Pelos que acreditam no Reino anunciado 
por Jesus e deixam tudo para se colocar a seu 
serviço, rezemos ao Senhor

4.  Pelos asilos onde vivem os mais pobres, 
pelos que os apoiam com seus bens e pelos que 
aí atuam, rezemos ao Senhor

5. Pelos que pensam nos mais fracos e 

indefesos da comunidade, pelos que lutam 
contra as injustiças, rezemos ao Senhor.

Senhor Jesus Ressuscitado, fazei-nos pene-
trar 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 alegre-
mos 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 ressur-
gisse 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.

SÃO PIO V, PAPA
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Comum dos pastores: papas (MR, 752)

concedei-nos, por sua intercessão, participar 
dos vossos mistérios com fé ardente e fecunda 
caridade. 

Oração do dia 

Ó Deus, que suscitastes na Igreja o Papa São 
Pio V, para defender a fé e restaurar a liturgia, 
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 3,7b-15

Dois são os temas principais do Evangelho de hoje - o nascimento do alto (v. 7) e a vida eterna 
(v. 15). Jesus continua seu diálogo com Nicodemos, acentuando a necessidade do homem 
participar das realidades espirituais por meio da fé em seu testemunho.

-   Assim como vimos na leitura de ontem, Jesus reafirma a necessidade de Nascer do alto:
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Santos do dia: Quirino de Roma (+ 130). Hilda (V séc.). 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: 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. Inauguração da Primeira 
Linha Férrea do Brasil (1854).Nascimento de Deodoro da Fonseca (1839). Nascimento de Dorival 
Caymmi (1914). 

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. 

-   Jesus usa a imagem do vento para dizer que as realidades O vento que sopra onde quer:
celestiais permanecem um mistério e que não é possível explicar a maneira de crer a partir dos 
critérios terrenos, é preciso participar das realidades do reino de Deus. 

-   O próprio Nicodemos já havia chamado Jesus de mestre e agora ele recebe Ser mestre:
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.

-  Comumente, um rabino defenderia suas afirmações a partir de bases O nosso testemunho: 
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.

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

-   Jesus mostra que a vida eterna não é arrebatada por homens Ninguém subiu ao céu:
“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 era um animal tipicamente terrestre e foi uma praga em A serpente de bronze:
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.

A Assembleia Geral da ONU declara 2019 como ANO INTERNACIONAL DA MODERAÇÃO
“Decide proclamar 2019 Ano Internacional da Moderação, em um esforço para dar ressonância às vozes da 

moderação pela promoção do diálogo, da tolerância, da compreensão e da cooperação.”
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 1.1  -  SAUDAÇÃO

Pr.  -  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

AS. - Amém.  
Pr.  -  A graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco!

AS. - Bendito seja Deus que nos reuniu   
no amor de Cristo.

1.2 -  ATO PENITENCIAL

Pr. -  O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à 
conversão. (Pausa).

Confessemos os nossos pecados:
AS. -  Confesso a Deus todo-poderoso e 

a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e pala-vras, atos e 
omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pr. -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. (Pausa).

AS. - Amém. 

Seguem as invocações:
Pr.  -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
Pr.  -  Cristo, tende piedade de nós.
AS. - Cristo, tende piedade de nós.  
Pr. -  Senhor, tende piedade de nós.
AS. - Senhor, tende piedade de nós.  
 ou

Pr.  -  Senhor, que viestes salvar os cora-
ções arrependidos, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, tende piedade de nós. 
Pr. -  Cristo, que viestes chamar os 

pecadores, tende piedade de nós. 
AS. - Cristo, tende piedade de nós.   
Pr. -  Senhor, que intercedeis por nós junto 

do Pai, tende piedade de nós. 
AS. -  Senhor, tende piedade de nós.  
Pr.  -  Deus todo-poderoso tenha com-

paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

AS. - Amém!   

1.3  -  HINO DE LOUVOR

Pr.  -  Glória a Deus nas alturas,
AS. - e paz na terra aos homens por ele   

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louva mos, nós -
vos bendizemos, nós vos adoramos,  nós 
vos glorificamos, nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. Senhor Jesus 
Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  Vós  
que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós.  Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a  nossa súplica. Vós que 
estais à direita do Pai, tende piedade de  
nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, 
só vós, o Altíssimo,  Jesus Cristo, com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém.

1.4  -  ORAÇÃO DO DIA (própria do dia)

Pr.  = presidente.
 AS. = assembleia.

RITO DA MISSA 
DA COMUNIDADE
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 3.1 -  PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho , que agora          humano
vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da 
vida. 

AS.  - Bendito seja Deus para sempre!   
Pr.  -  Bendito sejais, Senhor, Deus do uni-

verso, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, 
fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos 
apresentamos e para nós se vai tornar vinho da 
salvação. 

AS.  -  Bendito seja Deus para sempre! 
Pr.  -  Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício 

seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 
AS.  -  Receba o Senhor por tuas mãos este 

sacrifício, para glória do seu nome, para nosso 
bem e de toda a santa Igreja. 

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

3.3 -  ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
Pr.  -  O Senhor esteja convosco!
AS.  - Ele está no meio de nós.  
Pr.  -  Corações ao alto!
AS.  - O nosso coração está em Deus.  
Pr.  -  Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS.  - É nosso dever e nossa Salvação.   
Pr.  -  (Reza o prefácio adequado).
Ao fim do prefácio, todos cantam (rezam):
AS.  -  Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do 

universo! O céu e a terra proclamam a vossa 
glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem 
em nome do Senhor! Hosana nas alturas!

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ
 Símbolo apostólico 

 Pr. -  Creio em Deus 

 AS. -  Pai, todo-poderoso, criador do céu e da 
terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho,  nosso 
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da virgem Maria, pade-ceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; 

desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita 
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar 
os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa 
Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, 
na vida eterna. Amém.

Creio Niceno-Constantinopolitano

 Pr. -  Creio em um só Deus 

 AS. -  Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.  
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos: Deus de Deus,  luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (reverência) e 
se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi 

crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e           
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai.  E de novo há de vir, 
em sua glória,  para julgar os vivos e os mortos; e o 
seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e 
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que 
falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição 
dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 
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1 - Prefácio da Quaresma, I
Sentido espiritual da Quaresma

Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos 
esperar com alegria, cada ano, a festa da 
Páscoa. De coração purificado, entregues à 
oração e à prática do amor fraterno, preparamo-
nos para celebrar os mistérios pascais, que nos 
deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos 
vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

2 - Prefácio da Quaresma, II
Quaresma, tempo de conversão

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Para renovar, na santidade, o 
coração dos vossos filhos e filhas, instituístes 
este tempo de graça e salvação. Libertando-nos 
do egoísmo e das outras paixões desordenadas, 
superamos o apego às coisas da terra. E, en-
quanto esperamos a plenitude eterna, procla-
mamos a vossa glória, cantando (dizendo) a 
uma só voz:

3 - Prefácio da Quaresma, III
Os frutos da abstinência

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência 
como oferenda à vossa glória. O jejum e a 
abstinência que praticamos, quebrando nosso 
orgulho, nos convidam a imitar vossa miseri-
córdia, repartindo o pão com os necessitados. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós 

vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

4 - Prefácio da Quaresma, IV
Os frutos do jejum

Na verdade é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela 
penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, 
elevais nossos sentimentos, fortificais nosso 
espírito fraterno e nos garantis uma eterna 
recompensa, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza e os pro-
clamam vossa glória. Concedei-nos também a 
nós associar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

5 - Prefácio da Quaresma, IV
O êxodo no deserto quaresmal

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação louvar-vos, Pai santo, rico em 
misericórdia, e bendizer vosso nome, enquanto 
caminhamos para a Páscoa, seguindo as 
pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, mestre e modelo da humanidade, re-
conciliada e pacificada no amor. Vós reabris 
para a Igreja, durante esta Quaresma, a estrada 
do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha 
sagrada, humildemente tome consciência de 
sua vocação de povo da aliança. E celebrando 
vossos louvores, escute vossa Palavra e 
experimente os vossos prodígios. Por isso, 
olhando com alegria esses sinais de salvação, 
unidos aos anjos e aos santos, entoamos o 
vosso louvor, cantando (dizendo) a uma só voz:

6 - Prefácio da Penitência
O Sacramento da reconciliação no Espírito

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno                 
e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. 
Somos criaturas saídas de vossas mãos 
amorosas, mas naufragamos por causa do 
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pecado. Vossa misericórdia veio em nosso 
socorro e, em Cristo crucificado e ressuscitado, 
reencontramos o porto da paz. Salvos pelas 
águas do Batismo, nosso louvor se enfraqueceu 
pelo pecado que cometemos, mas vossa 
misericórdia nos convida à penitência, nos 
renova na santidade, e nos introduz no banquete 
do vosso amor. Revestidos com a graça do 
perdão, proclamamos vossa misericórdia, e, 
unidos ao coro dos reconciliados, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

6 - Prefácio da Paixão II 
A vitória da Paixão (semana santa)

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Já se 
aproximam os dias de sua Paixão salvadora e de 
sua gloriosa Ressurreição. Dias em que cele-
bramos, com fervor, a vitória sobre o antigo ini-
migo e entramos no mistério da nossa Reden-
ção. Enquanto a multidão dos anjos e dos 
santos se alegra eternamente na vossa presen-
ça, em humilde adoração, nós nos associamos 
aos seus louvores, cantando (dizendo) a uma só 
voz:

7 - Prefácio dos santos 
A glória dos Santos

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. Na assembleia dos santos, vós 
sois glorificado e, coroando seus méritos, 
exaltais vossos próprios dons. Nos vossos 
santos e santas ofereceis um exemplo para a 
nossa vida, a comunhão que nos une, a 
intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão 
grande testemunhas, possamos correr, com 
perseverança, no certame que nos é proposto e 
receber com eles a coroa imperecível, por 
Cristo, Senhor nosso. Enquanto esperamos a 
glória eterna, com os anjos e com todos os san-
tos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a 

uma só voz.

8 - Defuntos, II
Morte de Cristo, vida do cristão

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre em 
todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Um por todos, ele aceitou morrer na cruz para 
nos livrar a todos da sua morte. Entregou de boa 
vontade sua vida, para que pudéssemos viver 
eternamente. Por isso, com os anjos e todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando (dizen-
do) a uma só voz:

9 - Páscoa, I 
O mistério pascal (vigília, domingo de páscoa, 
oitava, tempo pascal)

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, mas sobretudo nesta noite (neste dia 
ou neste tempo) em que Cristo, nossa Páscoa, 
foi imolado. Ele é o verdadeiro cordeiro, que tira 
o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte 
e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando 
de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a 
todos os santos, para celebrar a vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

10 - Páscoa, II 
A vida nova em Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por 
ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna; e 
as portas do Reino dos céus se abrem para os 
fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela 
sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para 
todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar vossa glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz:
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

Pr. -  Pai de misericórdia, a quem sobem 
nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 
abençoeis estas oferendas  apresentadas ao 
vosso altar. 

AS. -  Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! 
Pr. -  Nós as oferecemos pela vossa Igreja  

santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, 
unindo-a num só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso 
Papa N., por nosso bispo N., e por todos os que 
guardam a fé que receberam dos apóstolos. 

AS. -  Conservai a vossa igreja sempre  
unida!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos 
e filhas N.N. e de todos os que circundam este 
altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedi-
cação em vos servir. Eles vos oferecem conosco 
este sacrifício de louvor por si e por todos os 
seus, e elevam a vós as suas preces para 
alcançar o perdão de suas faltas, a segurança 
em suas vidas e a salvação que esperam.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!

Pr. -  Em comunhão com toda a Igreja, 
veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de
nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; e  também 
São José, esposo de Maria, os  santos 
Apóstolos e Mártires: Pedro e  Paulo, André 
(Tiago e João, Tomé, Tiago  e Filipe, Bartolomeu 
e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, 
Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço 
e Crisógono, João e Paulo, Cosme e  Damião) e 
todos os vossos Santos. Por seus méritos e 
preces concedei-nos sem cessar a vossa 
proteção.(Por Cristo, Senhor nosso, Amém).

AS. -  Em comunhão com toda a igreja  
aqui estamos! 

Pr. -  Recebei, ó Pai, com bondade, a 
oferenda dos vossos servos e de toda a vossa
família; dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos 
da condenação eterna e  acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. (Por Cristo, Senhor nosso, 
Amém). Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar 
estas oferendas, a fim de que se  tornem para 
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso 

Filho e Senhor nosso. 
AS. -  Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pr. - Na noite em que ia ser entregue, Ele  

tomou o pão em suas mãos, elevou os 
olhos a vós, ó Pai, deu graças e o  partiu e deu a 
seus discípulos,  dizendo: 

“TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS”.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o deu a seus  discípulos dizendo:

“TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM”. 

Eis o mistério da fé! 
Pr. -  Celebrando, pois, a memória da 

paixão do vosso Filho, da sua ressurreição 
dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, 
nós, vossos servos, e também vosso povo 
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens 
que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão 
da  vida eterna e cálice da salvação.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
Pr. -  Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 

recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de 
Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos 
suplicamos que ela seja levada à vossa 
presença, para que, ao participarmos deste 
altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso 
Filho, sejamos repletos de todas as graças e 
bênçãos do céu. (Por Cristo, Senhor nosso, 
Amém).

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e 

filhas N.N. que partiram desta vida, marcados 
com o sinal da fé. A eles, e a todos os que 
adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, 
a luz e a paz. (Por Cristo, Senhor nosso, Amém).

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr. - E a todos nós pecadores, que 
confiamos na vossa imensa misericórdia,  
concedei, não por vossos méritos, mas por 
vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e 
Mártires: João Batista e  Estêvão, Matias e 
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Barnabé (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; 
Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia) e todos os  vossos santos. 
Por Cristo, Senhor nosso. 

AS. -  Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
Pr. - Por ele não cessais de criar e  santificar 

estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, 
com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo. 

AS. -  Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Pr. -  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. 

Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo 
criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, 
verdadeiro homem, concebido do Espírito 
Santo e nascido da Virgem Maria.

Ele, para cumprir a vossa vontade, e reunir 
um povo santo em vosso louvor, estendeu os 
braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a 
morte e manifestar a ressurreição.

Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. Concedei-
nos também a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

AS. -  Santo, Santo, Santo... 
Pr. -  Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 

fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 
oferendas, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. 

AS. - Santificai  nossa  oferenda,  ó 
Senhor!

Pr. -  Estando para ser entregue e abraçan-
do livremente a paixão, ele tomou o pão,        
deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e  o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 

DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pr. -  Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos des-

te pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou: 
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos,  

vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Pr. -  Celebrando, pois, a memória da mor-
te e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 
salvação; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na vossa pre-
sença e vos servir.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  E  nós  vos  suplicamos  que, partici-

pando do Corpo e Sangue de Cristo,   sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o papa N., com nosso 
bispo N. e todos os ministros do vosso povo.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

Nas missas pelos fiéis defuntos pode-se 
acrescentar: 

Pr. -  Lembrai-vos do vosso filho (da vossa 
filha) N.,  que (hoje) chamastes deste mundo à 
vossa presença. Concedei-lhe que, tendo 
participado da morte de Cristo pelo batismo, 
participe igualmente da sua ressurreição.

AS. -  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

Pr. -  Lembrai-vos também dos (outros) 
nossos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os que 
partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na 
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luz da vossa face.
AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 

filhos!
Pr. -  Enfim, nós vos pedimos, tende pieda-

de de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os santos Apóstolos 
e todos os que neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvar-mos e glorificarmos por Jesus 
Cristo, vosso Filho...

AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos 
eleitos!

Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -  Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Pr. -  Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o 
vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e 
não cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, 
um sacrifício perfeito.

AS. -  Santificai e reuni o vosso povo!
Pr. -  Por  isso,  nós  vos  suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que 
vos apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e + o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que 
nos mandou celebrar este mistério.

AS. -  Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pr. -  Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

Ou:
AS. -  Todas as vezes que comemos 

deste pão e bebemos deste cálice, anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Ou:
AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Pr. -  Celebrando agora, ó Pai, a memória 
do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, 
nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pr. -  Olhai com bondade a oferenda da 

vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que   nos 
reconcilia  convosco  e  concedei  que, 
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do 
vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.

AS. -  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, N.(o santo do dia ou o padroeiro) e 
todos os santos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.

AS. -   Fazei  de  nós  uma  perfeita 
oferenda!

Pr. - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o vosso servo 
o papa N., o nosso bispo N., com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que con-
quistastes.
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convosco.
 AS. -  O amor de Cristo nos uniu.
 Pr.  -  Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus. 
 AS. -  Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos 
a paz. 
 Pr.  -  Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. que tira o pecado 
do mundo.
 AS. -  Senhor, eu não sou digno (a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo (a).

 4.2 - ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
(própria do dia)

 Pr.  -  Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:
 AS - Pai nosso que estais nos céus.... 
 Pr.  -  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo salvador.
 AS. -  Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre!
 Pr.  -  Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
 AS. -  Amém.
 Pr.  -  A paz do Senhor esteja sempre 

e Filho + e Espírito Santo.
 AS. -  Amém.
 Pr.  -  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
 AS.  -  Demos graças a Deus.

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL
 Pr.  -  O Senhor esteja convosco.
 AS.  -  Ele está no meio de nós.
 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 

AS. - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

Pr. -  Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, 
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e 
filhas dispersos pelo mundo inteiro.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

Pr. -  Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta 
vida e todos os que morreram na vossa amizade. 

Unidos a eles, esperamos também nós saciar-
nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso. 

AS.-  A todos saciai com vossa glória!
Pr. -  Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça.
Pr. -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 

vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

AS. -  Amém. 
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NOVIDADES NA LITURGIA

Pe. Moisés Daniel Pérez Díaz, Seminário Maior de Manágua, Nicarágua

A liturgia atual tem uma grande variedade de expressões. No entanto, muitos ministros 
introduzem, em suas celebrações, expressões próprias que, ante o povo, aparecem como 
"novidades na liturgia". É sobre este aspecto que queremos tratar desta vez.

Estas inovações na liturgia são o resultado de uma certa criatividade cujos alcances e limites 
vale a pena apresentar.

A criatividade litúrgica na vida da Igreja

Nos primeiros séculos da Igreja, a criatividade das comunidades cristãs e seus ministros em 
matéria litúrgica era um fato óbvio, vivido espontaneamente, exigido pelas necessidades 
imediatas da celebração e da pastoral. Em suma, não havia uma problemática da criatividade 
comparável a esta que vivemos hoje. É necessário entender que nossa atual liturgia é herdeira de 
um longo período de fixismo litúrgico que pretendia justificar-se com argumentos doutrinários. 
Essa nossa constatação tende a prevenir o perigo de uma dogmatização de testemunhos a favor 
da criatividade, é o que a leitura histórica da tradição litúrgica, indubitavelmente, nos 
proporciona.

Deste modo, os dois primeiros séculos da era cristã são de uma enorme vitalidade                        
e criatividade em matéria litúrgica. Isso permite uma grande diversidade de expressões                        
do mistério celebrado. À medida que a fé cristã se expande e se encontra com a cultura greco-
latina, os esforços para expressar o mistério cristão na celebração litúrgica se tornam mais 
árduos.

Assim, a expansão da fé cristã e o surgimento de desvios da doutrina fazem com que 
comecem a aparecer algumas normativas em matéria litúrgica que deem alguns critérios de 
eclesialidade frente à criatividade. É o caso do surgimento de documentos como a "Didaké" ou a 
"Tradição Apostólica" de Hipólito. Três fatos importantes favorecem fortemente o 
desenvolvimento ulterior das relações entre tradição e criatividade: a liberdade concedida ao 
cristianismo por Constantino, o Grande; a passagem do idioma grego para o latino; o afirmar-se 
de igrejas-modelos.

Isso torna possível falar de espontaneidade e improvisação nos oito primeiros séculos do 
cristianismo, mas dentro dos limites das convenções (synthékai: Orígenes) e das normas 
universalmente reconhecidas e respeitadas, relativas à estrutura essencial das formas litúrgicas, 
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aos conteúdos doutrinais fundamentais e um vocabulário cultual específico, por exemplo, 
naquilo que se refere à oração eucarística (anáfora).

Uma criatividade absoluta, desligada de regras e pontos de referência, nunca ocorreu na 
Igreja dos primeiros séculos, porque era demasiado viva a consciência de que a liturgia é, em si 
mesma, depositum e traditio dos mistérios da fé recebidos de Cristo e dos apóstolos. Além disso, 
o aparecimento, já nesta época, de compilações escritas (libelli sacramentorum e, depois, 
sacramentários, antifonários, pontificais...) de maneira alguma se deveu a um suposto projeto 
fixista e uniformizador da liturgia.

O fenômeno que caracteriza os séculos entre o VIII e o XII, com as migrações dos livros 
litúrgicos romanos aos territórios franco-germânicos e as consequentes misturas da liturgia 
romana com a galicana (florescente já desde alguns séculos), pode ser também considerado 
como um fato de criatividade, mas certamente em tom menor, porque se trata principalmente de 
uma série de adaptações, compilações entrecruzadas de textos e de livros litúrgicos, nas quais 
não se detecta nenhuma verdadeira originalidade.

O período que compreende os séculos XIII e XIV é caracterizado por um processo de fixação 
dos formulários e dos ritos dentro de cada igreja: ficaram provas disso na abundante produção 
de ordinários e livros cerimoniais. Porém, ainda que falte criatividade, continua havendo uma 
pluralidade de formas litúrgicas, mas já se notam os sinais de um profundo declínio da liturgia 
mesma.

O período seguinte, até a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, já não foi de criatividade, 
mas de rigoroso rubricismo. A rigidez com a qual se entendeu a uniformidade litúrgica apareceu 
com especial evidência no campo missionário, onde não se concedeu direito de cidadania aos 
valores próprios das culturas não-europeias, nem na liturgia nem nos outros setores da 
evangelização. Mas isso revela exatamente o nó central do problema, isto é, o progressivo 
distanciamento entre a cultura da Igreja, ancorada no modelo medieval, e a nascente cultura da 
Europa moderna. Será o movimento litúrgico do final do século XIX e inícios do XX que de abrirá 
novo o espaço para a reflexão sobre a criatividade na liturgia.

O tema da criatividade litúrgica no Vaticano II e no período pós-conciliar

1. FUNDAMENTOS GERAIS: UNIDADE E PLURALISMO. Afirmando a unidade da Igreja e na 
Igreja, o Concílio deixou também, legitimamente, espaço para uma autêntica e necessária 
diversidade no campo da expressão teológica, pastoral, jurídica, disciplinar e, portanto, também 
litúrgica, do único e idêntico depositum fidei.

2. UNIDADE E PLURALISMO EM LITURGIA: ESPAÇO PARA A ADAPTAÇÃO E A 
CRIATIVIDADE. De acordo com a constituição Sacrosanctum Concilium, um princípio 
fundamental na abertura criativa é que, excluindo qualquer rígida uniformidade em coisas não-
essenciais, sejam valorizados e assumidos os elementos positivos das várias culturas (37). Daí 
segue a norma geral segundo a qual, salvaguardando a unidade substancial do rito romano, há 
que se deixar lugar às legítimas diversidades, que devem ser previstas e indicadas positivamente 
no próprio trabalho de reforma (38).
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Essa abertura é essencialmente determinada pela preocupação pastoral que domina 
decisivamente todo o documento e que está atenta a assegurar, sobretudo, a participação 
inteligente e ativa do povo de Deus nas diversas celebrações (14 e 21). Desta forma, são 
oferecidas todas as premissas necessárias e suficientes para uma legitimidade da adaptação e 
da criatividade no campo litúrgico.

Perspectivas pastorais para uma saudável "novidade" e "criatividade" litúrgicas 

No campo da pastoral litúrgica ordinária em nossas comunidades diocesanas, paroquiais, 
conventuais, etc. a legislação litúrgica atual permite o uso inteligente e fiel dos instrumentos de 
celebração (livros litúrgicos) que a reforma pôs à disposição, reservando as iniciativas de 
criatividade propriamente dita aos organismos e modos explicitamente autorizados.

Mas há um tipo de criatividade possível, e mais ainda, obrigatório, que, embora não se refira 
diretamente à produção de textos e ritos novos, se esforça em valorizar ao máximo a natureza de 
evento própria da celebração, ou seja, em tratar esta última como uma criação efetiva, cada vez 
que se reúne uma assembleia concreta com os mistérios do Senhor, mesmo quando a estrutura 
ritual continue sendo substancialmente a oficial.

Trata-se de buscar aquelas condições pelas quais uma comunidade local, reunida em 
assembleia litúrgica, pode personalizar a celebração, captando seu significado de fé e 
remetendo-o à sua própria situação de vida. Esta busca pode ser feita através de etapas 
progressivas, como:

1. O USO INTELIGENTE DOS TEXTOS E DOS RITOS DISPONÍVEIS. Isto consiste em saber usar 
todas as suas possibilidades de adaptação. Isto requer, em primeiro lugar, de uma releitura prévia 
e sábia do rito mesmo, não como um esquema que tem de ser realizado, mas como proposta ou 
modelo a ser encarnado com uma renovada sensibilidade; portanto, a busca de intervenções de 
palavra (comentários introdutórios, sugestões, indicações cerimoniais, convites...) que, 
adequadamente distribuídas ao longo da celebração, ajudam-na a superar a repetitividade um 
tanto mecânica dos esquemas rituais, para converter-se em um verdadeiro evento.

2. IMPLICAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL. Para conseguir uma liturgia que seja verdadeira 
expressão de uma comunidade que cresce solidariamente na fé e na caridade, é necessário que 
toda esta riqueza de formas ministeriais encontre acolhida na celebração: a capacidade de 
diálogo, de análise da realidade circundante, de ajuda recíproca material e espiritual, que em 
grande medida caracteriza a atividade desses membros da comunidade local, deve ser capaz de 
exercer-se também no contexto propriamente litúrgico de diversas maneiras: na preparação da 
celebração, na atualização da palavra de Deus, na identificação dos temas e dos gestos-chave 
do rito celebrado, na qualificação mais específica da oração da assembleia (por exemplo: 
orações, preces dos fiéis, temática da ação de graças e do memorial na oração eucarística, etc.).

3. BUSCA DE FORMAS APROPRIADAS DE CELEBRAÇÃO AOS DIVERSOS NÍVEIS DE FÉ. 
Temos de encontrar formas de celebração que, respeitando as exigências próprias de uma fé 
ainda problemática, permitam, no entanto, um verdadeiro encontro vital com a palavra e os signos 
da liturgia da Igreja; é um campo completamente aberto à inventividade pastoral litúrgica. 
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Propostas como a de "assembleias de diversas entradas e saídas", ou da concessão de 
sacramentos aos divorciados (as condições poderão ser determinadas), precisam ainda de maior 
amadurecimento e aprofundamento, bem como da necessária sanção por parte daqueles que têm 
a responsabilidade de decidir em assunto tão delicado; mas é claro que será possível programar, 
para estas categorias, celebrações de tipo pré-catecumenal ou catecumenal, conforme os casos, 
nas quais, mesmo tendo o papel preponderante da Palavra de Deus como fonte de anúncio, de 
catequese e de confronto, encontrem amplo espaço também gestos concretos de oração em 
comum, de penitência, de compromisso.

4. CRIAÇÃO DE NOVAS FORMAS PARA UMA LITURGIA MAIS "POPULAR". Como é sabido, o 
realce, justamente concedido pela renovação litúrgica à primazia e à centralidade da celebração 
eucarística, tem causado, ainda que involuntariamente, um vazio no âmbito dos exercícios de 
piedade e das devoções populares, deixando insatisfeitas algumas legítimas esperanças. Sem 
ceder a uma nostálgica volta ao passado, abre-se à criatividade um vastíssimo campo de trabalho 
em dar vida a novas expressões da autêntica piedade do povo de Deus, tendo em conta os valores 
e as orientações procedentes da renovação litúrgica.

A capacidade inventiva neste campo é facilitada por uma maior flexibilidade normativa e, 
portanto, por uma possibilidade mais livre de acolher valores culturais ligadas a ambientes 
específicos (urbano, rural, estudantil, industrial, artístico...). Assim poderiam nascer liturgias 
diversificadas de acordo com acentos particulares: confissões de fé, adoração, penitência, 
catequese, circunstâncias vinculadas à vida da comunidade local. Considerem-se as imensas 
possibilidades oferecidas pelos acontecimentos festivos, de luto, de solidariedade cívica... bem 
como pela reinvenção das tradições populares como as procissões, peregrinações, bênçãos. A 
criatividade é necessária aqui, mais do que em qualquer outro campo, para mediar sabiamente no 
encontro entre o mistério de Cristo e a situação humana.

Três dimensões da paz

“A paz é uma conversão do coração e da alma, sendo fácil reconhecer três dimensões 
indissociáveis desta paz interior e comunitária:

– a paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência e –                   
como aconselhava São Francisco de Sales – cultivando «um pouco de doçura para 

consigo mesmo», a fim de oferecer «um pouco de doçura aos outros»;
– a paz com o outro: o familiar, o amigo, o estrangeiro, o pobre, o atribulado…, tendo 

a ousadia do encontro, para ouvir a mensagem que traz consigo;

– a paz com a criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a parte de 
responsabilidade que compete a cada um de nós, como habitante deste mundo, 

cidadão e ator do futuro." (Papa Francisco, Dia Mundial da Paz).
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01) É AGORA O TEMPO FAVORÁVEL
(Abertura – 5º Dom. da Quaresma)

Ant.:  Em nome de Cristo, nós vos suplica-
mos: deixai-vos reconciliar com Deus!

Ref.:  É agora o tempo favorável, é 
agora o dia da salvação! (bis)

1.  Buscai o Senhor enquanto pode ser 
achado, invocai-o enquanto ele está perto!

2.  Abandone o ímpio seu caminho e o 
homem injusto suas maquinações!

3.  Volte ao Senhor, que terá piedade dele, 
volte para Deus, que é generoso no perdão!

02) HOSANA AO VENCEDOR
(Abertura – Dom. de Ramos)

Ref.: Bendito o que vem em nome       
do Senhor! Hosana, hosana, hosana ao 
Vencedor!

1.  Hosana, clamamos ao Senhor que vem 
e salva: o pobre e o pequeno ele exalta! Cante-
mos um hino de louvor ao Rei da glória, àquele 
que é forte em vitórias!

2.  Caminhos, vesti-vos de ramagens e 
floradas, o Cristo vem passando em nossa 
estrada! Ó portas, abri-vos, acolhendo e sem 
demora: o Cristo vai entrar, chegou a hora!

3.  Um Rei tão pobre e montado num 
jumento é o Deus que sabe ouvir nosso lamento! 
Hosana a ele, o ilustre descendente de um povo 
que plantou nova semente!

03) QUANTO A NÓS DEVEMOS GLORIAR-NOS
(Abertura – Ceia do Senhor)

Ref.:  Quanto a nós devemos gloriar-
nos na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que é nossa salvação, nossa vida, nossa 
esperança de ressurreição e pelo qual 
fomos salvos e libertos.

1.  Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em 
que o nosso Cordeiro se imolou.

2.  Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em 
que Jesus por nós se entregou.

3.  Esta é a ceia da nova aliança, a aliança 
confirmada no sangue do Senhor.

04) ESTE É O DIA DO SENHOR
(Abertura – Páscoa e 2º Dom. da Páscoa)

Este é o dia do Senhor, dia de festa e de 
alegria! Cristo Jesus ressuscitou, venceu a 
morte, nos libertou! Cristo Jesus ressuscitou, 
venceu a morte, nos libertou! Aleluia, aleluia, 
aleluia! (bis)

05) NOSSOS DONS APRESENTAMOS
(Oferendas – 5º Dom. da Quaresma)

1.  Nossos dons apresentamos em memó-
ria do Cordeiro; revivemos os seus passos: 
somos povo caminheiro!

Ref.: Eis que o novo nascimento da 
humana criatura é sinal da Páscoa nova: 
nesta mesa já fulgura!

2.  É feliz quem persevera na justiça e na 
verdade, espalhando o bom perfume e o frescor 
da caridade!

3.  Nossa terra - grande ventre! - é o lugar 
da esperança; somos todos cultivados no jardim 
da Aliança!

06) Ó MORTE, ESTÁS VENCIDA
(Oferendas – Dom. de Ramos)

Ref.:  Ó morte, estás vencida pelo 
Senhor da vida, pelo Senhor da vida!

1.  O servo do Senhor fez sua nossa dor.
2.  De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a 

morte.
3.  Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo.
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4.  Amou a humilhação, por ela a redenção.
5.  Ao Filho e a ti, Senhora, chegada é a hora.

07) ONDE O AMOR E A CARIDADE
(Oferendas – Ceia do Senhor)

Ref.:  Onde o amor e a caridade, Deus aí 
está! (bis)

1.  Congregou-nos num só corpo o amor 
de Cristo; exultemos, pois, e nele jubilemos, ao 
Deus vivo nós temamos, mas amemos e, 
sinceros, uns aos outros nos queiramos.

2.  Todos juntos, num só corpo congre-
gados, pela mente não sejamos separados! 
Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas 
esteja em nosso meio Cristo Deus!

3.  Junto, um dia, com os eleitos, nós 
vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus; gáudio 
puro que é imenso e que ainda vem, pelos 
séculos dos séculos. Amém.

08) SENHOR, VENCESTES A MORTE
(Oferendas – Vigília Pascal, Páscoa e 2º Dom. 
da Páscoa)

Ref.:  Senhor, vencestes a morte. Fizes-
tes brilhar a vida, para sempre!

1.  O Cristo ressuscitou dentre os mortos, 
primícias daqueles que adormeceram. A morte 
foi vencida pela vida!

2.  O Cristo ressuscitou dentre os mortos: 
primícias daqueles que adormeceram. Ó morte, 
onde está tua vitória?

3.  O Cristo ressuscitou dentre os mortos! 
Graças ao Deus Salvador para sempre, por 
Cristo, Senhor nosso e Messias!

09) MULHER, NINGUÉM TE CONDENOU?
(Comunhão – 5º Dom. da Quaresma)

1.  De madrugada, retornando ao templo, 
Jesus reuniu-se com aquele povo, e ensinando-
lhes sobre o amor, dizia coisas que jamais 
ouvidas. E, entretanto, quiseram prová-lo os 
fariseus e os mestres da lei, ao entregarem 
aquela mulher, não hesitavam em apedrejá-la.

Ref.:  - Mulher, ninguém te condenou? - 

Não, ninguém me condenou! - Nem eu te 
condenarei. Vai e não peques mais. Vai e 
não peques mais.

2.  Ali estavam os acusadores para tramar a 
morte de Jesus e, persistindo em interrogá-lo, 
com artimanhas, mostravam a Lei que tinha sido 
escrita por Moisés: - Por isso temos um motivo 
justo: o que tu dizes sobre este preceito, o que tu 
falas sobre este assunto?

3.  Eles, armados, com pedras nas mãos, 
estavam prontos para condenar aquela pobre 
mulher indefesa e sem mais chances para 
caminhar. Quando, inclinado no chão a escre-
ver, Jesus pergunta dentre todo o povo: se al-
guém não peca, que seja o primeiro. Apedrejá-
la é um motivo novo?

4.  Todos aqueles, ao ouvirem isto, foram 
aos poucos desistindo disso. Jesus ficou 
sozinho com a mulher que se encontrava em 
meio àquele povo. Deus não protege a quem 
somente é justo, mas quer salvar também os 
pecadores. Não condenar, é para isto que veio, e 
dar sua vida para a salvação.

5.  Só Deus assim é quem pode fazer a vida 
velha em nova transformar. O Filho do Homem é 
o libertador, e do pecado nos faz desviar. É pela 
graça que nós somos salvos, e sem Jesus o 
sinal é eficaz, ele liberta a humanidade inteira e 
em criaturas novas nos refaz.

10) SOMOS TODOS CONVIDADOS
(Comunhão – Domingo de Ramos e Sexta-feira 
Santa)

1.  Somos todos convidados para a ceia do 
Cordeiro. Neste mundo imolado, dos viventes é 
o primeiro! Não sejamos separados do amor 
que ao mundo veio!

Ref.: Ó Senhor, a tua Páscoa, confirma-
da no madeiro, é penhor da Aliança e o fim 
do cativeiro!

2.  Exaltado no calvário, o Senhor abriu 
caminho, elegendo a santuário o humano 
peregrino! O seu Reino é contrário a quem nega 
o pequenino!

3.  O Senhor a cada dia vem abrir-nos os 
ouvidos co'a palavra que nos guia e dá força ao 
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abatido: é convite de ousadia frente à morte e ao 
perigo.

4.  O Senhor é a nossa estrada, salvação ao 
mundo inteiro, comunhão que nos abraça, 
nosso fim e paradeiro! É o amor que nunca 
passa, luz que brilha ao caminheiro!

5.  Do Deus vivo e verdadeiro recebemos 
plena vida pra vivermos, pioneiros, liberdade, a 
mais querida: eis o sonho que é primeiro desde 
a história mais antiga.

6.  Do triunfo sobre a morte nós fazemos a 
memória: mais que a cruz, o Cristo é forte e 
conquista a vitória! Do seu povo é o norte, o 
Senhor de toda a história!

11) EU QUIS COMER ESTA CEIA AGORA
(Comunhão – Ceia do Senhor)

1.  Eu quis comer esta ceia agora, pois vou 
morrer, já chegou minha hora.

Ref.: Tomai, comei, é meu corpo e meu 
sangue que dou, vivei no amor, eu vou 
preparar a ceia na casa do Pai. (bis)

2.  Comei o pão, é meu corpo imolado; por 
vós, perdão para todo o pecado.

3.  E vai nascer do meu sangue a espe-
rança, o amor, a paz, uma nova aliança.

4.  Eu vou partir, deixo o meu testamento; 
vivei no amor - eis o meu mandamento.

5.  Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza, porém, 
no céu, vos preparo outra mesa.

6.  De Deus virá o Espírito Santo, que vou 
mandar pra enxugar vosso pranto.

12) CUMPRIU-SE HOJE, Ó SENHOR, A TUA 
PALAVRA
(Comunhão – Vigília Pascal)

1.  Que bom estarmos ao redor da tua 
Mesa, ó Deus da Luz e Criador do Universo! Tu 
comunicas, na memória desta Páscoa, a vida 
plena que emana do teu Verbo!

Ref.: Cumpriu-se hoje, ó Senhor, a tua 
Palavra: "Tu és o meu Filho, eu hoje te 
gerei!" Maravilha que se faz em nosso meio 
pela força do amor, a tua Lei!

2.  No mar aberto, a passagem para a terra 

que preparaste para a vida do teu povo; do lado 
aberto do Cordeiro imolado, o teu amor fez 
ressurgir um mundo novo!

3.  Quem se apressou e foi correndo ao 
sepulcro, levando aromas e a tristeza da jornada, 
jamais pensou em receber a Boa Nova: surgiu o 
Sol na mais profunda madrugada!

4.  Nós proclamamos do amor a primazia, 
reconhecendo teus prodígios e portentos: na 
chama viva e no calor da nova Páscoa, serão 
vencidos os temores e os tormentos!

5.  Ó Deus bendito, é teu Filho glorioso 
quem nos liberta das amarras e da morte! A sua 
cruz é estandarte para os povos, e se eleva em 
fulgor e braço forte!

6.  A ti louvor, ó Deus da glória, para 
sempre, no Filho amado, triunfante sobre a 
morte! Que maravilha o florir do Paraíso: jardim 
da vida, nosso chão e nosso norte!

13) Ó MORTE, ONDE ESTÁ TUA VITÓRIA?
(Comunhão – Páscoa e 2º Dom. da Páscoa)

Ref.:  Ó morte, onde está tua vitória? 
Cristo ressurgiu, honra e glória!

1.  Não temos medo de nada. Cristo res-
suscitou! A morte foi derrotada. Cristo ressus-
citou!

2.  As trevas foram vencidas. Cristo res-
suscitou! Cadeias foram rompidas. Cristo res-
suscitou!

3.  Surgiu a grande esperança. Cristo 
ressuscitou! Razão de nossa confiança. Cristo 
ressuscitou!

4.  Justiça, paz e verdade. Cristo ressus-
citou! Constroem a fraternidade. Cristo ressus-
citou!

5.  Na dor nós temos alívio. Cristo ressus-
citou! Conosco faz seu convívio. Cristo ressus-
citou!

Maestro Adenor Leonardo Terra

Obs.: Os cantos números 01, 05 e 09 encontram-
se no CD “Campanha da Fraternidade 2019”, das 
Edições CNBB. Os cantos números 02, 10 e 12 
encontram-se do CD “Luz da Luz”, da Editora Paulus.
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
(continuação)

Artigo 11
1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua 

culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 

2.  Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito 
perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que aquela que, no 
momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

Artigo 12
Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, 

nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou 
ataques.

Artigo 13
1.  Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado.
2.  Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar.

Artigo 14
1.  Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 
2.  Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de 

direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 15
1.  Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. 
2.  Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

Artigo 16
1.  Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o 

direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua 
duração e sua dissolução. 

2.  O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 
3.  A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do 

Estado.

Artigo 17
1.  Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 
2.  Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

Artigo 18
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse direito inclui a 

liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela 
prática, pelo culto em público ou em particular.

Artigo 19
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras.

Artigo 20
1.  Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. 
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
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