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Pela evangelização: 
Pelos diáconos. Rezemos para que os 
diáconos, fiéis ao serviço da Palavra e dos 
pobres, sejam um sinal vivificante para toda 
a Igreja.

Dia 02 -  Santo Atanásio
Dia 01 -  São José Operário 

Dia 03 -  Domingo do Bom Pastor
 Jornada mundial de oração pelas 

vocações presbiterais e religiosas.
Dia 10 - 5º Domingo da Páscoa
Dia 12 -  Dia das Mães

Dia 26 - São Felipe Néri
Dia 31 - Pentecostes 
 

Dia 17 -  6º Domingo da Páscoa
  Dia do Congregado Mariano 

Dia 24 -  Ascensão do Senhor

Dia 13 -  Nossa Senhora de Fátima

  Início da Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos

 (3º domingo de maio)

Dia 14 -  São Matias

Dia 22 -  Santa Rita de Cássia

 54º Dia mundial das Comunicações 
sociais

Liturgia de Maio

Rito da Missa da Comunidade

Cantos para s Liturgia do Mês

Abc da Liturgia

Abc do Cristianismo

Comunhão para enfermos             

Ritual de Exéquias  
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01 SEXTA-FEIRA DA 3ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo pascal)

Antífona da entrada - Ap 5,12

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1Naqueles dias:  Saulo só respirava ameaças 
e morte contra os discípulos do Senhor. Ele 

2apresentou-se ao Sumo sacerdote  e pediu-lhe 
cartas de recomendação para as sinagogas de 
Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém 
os homens e mulheres que encontrasse se-

3guindo o Caminho.  Durante a viagem, quando 
já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, 

        viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. 
4 Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe 

Ó Deus todo-poderoso, concedei que, 
conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça 
que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida 
nova pelo amor do vosso Espírito.

Leitura - At 9,1-20

Oração do dia

O Cordeiro que foi imolado é digno de 
receber o poder, a divindade, a sabedoria, a 
força e a honra, aleluia!

Jesus é o Pão da Vida. E quer se dar a nós 
não só na Cruz, mas também no ritual da Ceia. 
Por isso, o pão que nós abençoamos é comu-
nhão com o corpo de Jesus; o cálice que nós 
partilhamos é comunhão com o sangue de 
Jesus. Participação na Vida Eterna!

         dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" 
5 Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" A voz 
respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu estás per-

6seguindo.  Agora, levanta-te, entra na cidade, e 
7ali te será dito o que deves fazer".  Os homens 

que acompanhavam Saulo ficaram mudos de 
espanto, porque ouviam a voz, mas não viam 

8ninguém.  Saulo levantou-se do chão e abriu os 
olhos, mas não conseguia ver nada. Então 
pegaram nele pela mão e levaram-no para 

9Damasco.  Saulo ficou três dias sem poder ver. 
10E não comeu nem bebeu.  Em Damasco, havia 

um discípulo chamado Ananias. O Senhor o 
chamou numa visão: "Ananias!" E Ananias 

11respondeu: "Aqui estou, Senhor!"  O Senhor lhe 
disse: "Levanta-te, vai à rua que se chama Direita 
e procura, na casa de Judas, por um homem de 

12Tarso chamado Saulo. Ele está rezando".  E, 
numa visão, Saulo contemplou um homem 
chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as 

13mãos para que recuperasse a vista.  Ananias 
respondeu: "Senhor, já ouvi muitos falarem 
desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que 

14estão em Jerusalém.  E aqui em Damasco ele 
tem plenos poderes, recebidos dos sumos 
sacerdotes, para prender todos os que invocam 

15o teu nome".  Mas o Senhor disse a Ananias: 
"Vai, porque esse homem é um instrumento que 
escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, 

16aos reis e ao povo de Israel.  Eu vou mostrar-lhe 
17quanto ele deve sofrer por minha causa".  Então 

Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos 
sobre Saulo, dizendo: "Saulo, meu irmão, o 
Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas 
no caminho, ele me mandou aqui para que tu 
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

 

recuperes a vista e fiques cheio do Espírito 
18Santo".  Imediatamente caíram dos olhos de 

Saulo como que escamas e ele recuperou a 
vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi 

19batizado.  Tendo tomado alimento, sentiu-se 
reconfortado. Saulo passou alguns dias com os 

20discípulos de Damasco,  e logo começou a 
pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o 
Filho de Deus. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 116(117),1.2 
(R/. Mc 16,15)

1.  Cantai louvores ao Senhor, todas as 
gentes, povos todos, festejai-o! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 5,56

Evangelho - Jo 6,52-59

2.  Pois comprovado é seu amor para 
conosco, para sempre ele é fiel! R.

52Naquele tempo:  Os judeus discutiam entre 
si, dizendo: "Como é que ele pode dar a sua 

53carne a comer?"  Então Jesus disse: "Em 
verdade, em verdade vos digo, se não comerdes 
a carne do Filho do Homem e não beberdes o 

54seu sangue, não tereis a vida em vós.  Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue tem a 

          vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 
55 Porque a minha carne é verdadeira comida e o 

56meu sangue, verdadeira bebida.  Quem come a 
minha carne e bebe o meu sangue permanece 

57 em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me 
enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que 

58me come viverá por causa de mim.  Este é o 

V. Quem come a minha carne e bebe o  
meu sangue em mim permanece e eu vou ficar 
nele. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

R.  Ide por todo o mundo, a todos pre-
gai o Evangelho.

Preces dos fiéis

pão que desceu do céu. Não é como aquele que 
os vossos pais comeram. Eles morreram. 
Aquele que come este pão viverá para sempre". 
59 Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em 
Cafarnaum. - Palavra da Salvação.

Irmãos e irmãs: Jesus escolheu, preparou e 
chamou Paulo, para que ele levasse o seu Nome 
a toda a parte. Rezemos pelos que continuam 
esse trabalho, dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

3. Pelos catecúmenos que aderem a Jesus, 
e pelos adultos que aprofundam a fé em grupos 
e comunidades, rezemos ao Senhor. R.

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

Oração sobre as oferendas

Antífona da comunhão

2.  Pelos perseguidores que se convertem e 
seguem Cristo, e pelos catequistas que os 
acompanhem, rezemos ao Senhor. R.

Aquele que foi crucificado ressurgiu dos 
mortos, e nos redimiu, aleluia!

Oração depois da comunhão

1.  Pelos que, por causa de Jesus, são 
ameaçados de morte, mas não cessam de 
anunciar o Evangelho, rezemos ao Senhor. R.

5.  Por todos nós que adoramos o Pão vivo 
descido do Céu, e pelos que fazem dele ali-
mento quotidiano, rezemos ao Senhor. R.

4.  Pelos que não acolhem o Evangelho de 
Jesus, e pelos que acolhem e vivem cada uma 
das suas palavras, rezemos ao Senhor. R.

Senhor, dai-nos, hoje, fome e sede de vós e, 
no último dia, a ressurreição e a vida eterna.

Tendo participado do sacramento do Corpo 
e do Sangue do vosso Filho, nós vos suplica-
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mos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade 
a Eucaristia que ele nos mandou realizar em sua 

memória. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,52-59

-  “Comer a carne e beber o sangue” (v. 60), como diz Jesus, Permanece em mim e eu nele: 
é, evidentemente, uma linguagem nua e crua. Mas, atenção, não pode ser tomada ao pé da letra, no 
sentido físico. É muito mais que isso e muito mais surpreendente. Comer o Filho do Homem 
significa assimilar o Filho de Deus – ou, melhor, ser assimilado pelo Filho de Deus – até ao ponto 
de viver dele, de sua vida. Comer, de fato, é mastigar, engolir e assimilar, pela digestão, a comida. 
Crer em Jesus, aderir a ele, amá-lo, aqui, recebe o nome de “comer”. 

N
o longo discurso de Jesus sobre o pão da vida (Jo 6,1-71) temos agora uma transição. É 
a passagem de Jesus (sua humanidade, suas palavras, seus atos) para o pão-
carne/sangue (sua mesma humanidade enquanto vida concreta oferecida pela vida do 

mundo). Depois de Jesus dizer que ele é o pão da vida (6,35.48), afirma que o pão que ele vai dar é 
a sua “carne para a vida do mundo” (6,51). E isso causa escândalo e discussão entre os judeus. Os 
judeus “murmuravam” e Jesus reflete sobre esta atitude. No AT o povo também murmurou diante 
das dificuldades na caminhada (Ex 16). Por dez vezes o povo colocou Deus à prova com suas 
murmurações! (Nm 13,22).

-  Essas palavras não têm exatamente o Quem come minha carne e bebe meu sangue: 
mesmo sentido que lhes damos hoje. “Carne” (e também “carne e sangue”) significa o ser humano 
na sua humanidade concreta. Não é simplesmente a vida biológica ou o físico do ser humano. 
“Comer” não serve apenas para manter a vida, mas é um ato de comunhão entre quem dá a vida e 
quem a recebe (verticalmente, digamos) e entre os que compartilham a mesma vida 
(horizontalmente, digamos). É exatamente esse aspecto inter-relacional que distingue o comer 
humano do comer animal. “Não só de leite vive o bebê, mas de toda palavra que sai da boca da 
mãe”, parafraseou alguém, em boa psicologia, a frase de Dt 8,3. 

-   No capítulo 6 do Evangelho de João aparece a grande Grande multidão / os judeus:
multidão que foi beneficiada com a multiplicação dos pães (6,2.5.22) e que só de homens eram 
aproximadamente cinco mil (6,10). Esta grande multidão segue Jesus. No entanto, entre esta 
multidão estão aqueles que se opõem a Jesus e são chamados de “os judeus” (6,41.57) e são os 
que se escandalizam e discutem com Jesus. Neste Evangelho “os judeus” representam isso 
mesmo: tudo aquilo que vai contra o plano de Deus, contra o que Jesus anuncia. “Judeus” e o 
“mundo” são quase sinônimos no quarto evangelho: representam o mundo das trevas que se opõe 
à Luz que é Jesus.

-   Jesus quer levar a multidão a procurar o “pão” que não Se não comerdes / não beberdes:
perece, que é ele mesmo. Os judeus, porém, não aceitam que ele possa ser o pão descido do céu, 
que dá a verdadeira vida. Eles se fixam na sua humanidade, não veem a sua origem divina. Jesus, 
então, dá um passo à frente: mostra que a vida vem da sua humanidade, da sua carne oferecida pela 
vida do mundo. A sua vida oferecida é o dom total que Deus faz de si a nós. 

-  Se, na seção anterior (6,22-47), predominava o termo “pão” (nove vezes), aqui, Sua carne: 
ele é substituído por “carne”, “carne e sangue”. Se antes Jesus falava na necessidade de “crer”, 
agora ele fala de “comer”, “mastigar e beber”. Crer em Jesus, pão vivo, toma uma forma muito 
particular: é comer e mastigar a sua carne, beber o seu sangue. A incidência das palavras muda: 
fala-se dez vezes de “comer” ou “mastigar”, seis vezes de “carne” e quatro vezes de “beber o 
sangue”.
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-   O ser humano – dizem os especialistas em Aquele que come este pão viverá para sempre:
nutrição – torna-se aquilo que come e se alimenta. Metaforicamente, torna-se aquilo que crê, 
aquele em quem crê, aquele que ama. O Filho de Deus nos amou até ao ponto de ser devorado por 
seu amor por nós (cf. Jo 2,17) e tornar-se Filho do Homem levantado na cruz. Nós, amando-o e 
comendo a sua carne e bebendo o seu sangue, somos tornados filhos e filhas de Deus! Mantemos a 
relação, permanecemos unidos a ele, como o ramo ao tronco (Jo 15).

O texto contém e permite, portanto, dois níveis de leitura. O primeiro está nas palavras “Eu sou 
o pão da vida descido do céu”. Ou seja: Jesus é a nova Lei, a Palavra, a revelação definitiva de Deus, 
o sentido último da vida humana. O segundo é exigido pelas palavras “o pão que eu darei é a minha 
carne para a vida do mundo”. É o sentido eucarístico. Temos aqui, com efeito, uma homilia sobre a 
Eucaristia. A sua carne, aqui, não é metafórica, mas é realmente o seu corpo dado por nós. Quem 
come a sua carne, alimento verdadeiro, alimenta-se dele mesmo, de Jesus, e recebe o máximo 
dom que Deus pode fazer: o corpo e o sangue do Filho, a vida real do Filho, que o coloca em 
comunhão de vida com o Filho e com o Pai. 

SÃO JOSÉ OPERÁRIO

 (Cor branca - Ofício próprio da memória)
MEMÓRIA FACULTATIVA

antes que coabitassem, Maria se vê grávida. 
José pensa em abandoná-la secretamente, 
mas, misteriosamente alertado num sonho, 
assume Maria como sua mulher e o filho que 
nascerá dela como seu. Desta maneira, mostra-
se justo, como o diz laconicamente, mas 
eficazmente, o evangelista Mateus (Mt 1,19). 
De fato, se resolvesse repudiá-la publicamente, 
exporia Maria a um processo sumário por 
adultério, cujo desfecho previsível seria sua 
lapidação (morte a pedradas). José vivia na 
modesta Nazaré como artesão (“tékton”, em 
grego), profissão que ensinou ao filho, também 
conhecido como tal (cf. Mc 6,3). Era conhecido 
publicamente como pai de Jesus (cf. Lc 4,22; Jo 
1,45; 6,42), embora os Evangelhos saibam que 
Jesus fosse filho apenas de Maria, que 
engravidou por obra do Espírito Santo. Seu pai 
seria, segundo Mateus, um tal Jacó (Mt 1,16), 
ou Eli, segundo Lucas (Lc 3,23). A imagem de 
que seria um homem idoso não provém dos 
Evangelhos, mas dos escritos apócrifos e 
provavelmente surgiu para explicar o silêncio 
dos Evangelhos sobre a presença de José na 
vida pública de Jesus. Pio XII (1939-1958) o 

A Igreja celebra duas festas de São José. Na 
primeira, José é celebrado como esposo da 
Virgem Maria, mãe de Jesus (19 de março). Na 
segunda, ele é celebrado como trabalhador e 
patrono dos trabalhadores (1º de maio). Não 
sabemos muito sobre São José, o que não im-
pediu que se desenvolvesse um ramo da teolo-
gia que se chama justamente “josefologia”. Um 
dos mais renomados representantes dessa 
disciplina teológica é o Pe. Tarcisio Stramare, 
dos Oblatos de São José, que ostenta extensa 
bibliografia sobre o tema. O que sabemos sobre 
São José está fundamentalmente nos chama-
dos “Evangelhos da Infância”, ou seja, nos dois 
capítulos iniciais de Mateus e Lucas. Os escritos 
apócrifos trazem inúmeras e desenvolvidas 
notícias sobre São José, que influenciaram a 
piedade e a arte, mas, de modo geral, não são 
consideradas dignas de crédito. José é, antes 
de tudo, da descendência de Davi (cf. Mt 1,20). 
Graças a isso, Jesus, o filho de Maria, que ele 
assumiu como seu filho, pode ser considerado 
filho de Davi, descendente de Davi. José é, em 
segundo lugar, esposo de Maria (Mt 1,16), mas, 
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4.  Saciai-nos de manhã com vosso amor, e 
exultaremos de alegria todo o dia! Manifestai a 
vossa obra a vossos servos, e a seus filhos 
revelai a vossa glória! R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Salmo responsorial - Sl 89(90),2.3-4. 
12-13.14 e 16 (R/. 17c)

R.  Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de 
nossas mãos!

Aclamação ao Evangelho - Sl 67

e todas as árvores que produzem fruto com sua 
 30semente, para vos servirem de alimento.  E a 

todos os 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 

31alimento". E assim se fez.  E Deus viu tudo 
quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. 

2,1Houve uma tarde e uma manhã: sexto dia.  E 
assim foram concluídos o céu e a terra com todo 

2o seu exército.  No sétimo dia, Deus considerou 
acabada toda a obra que tinha feito; e no sétimo 

3dia descansou de toda a obra que fizera.  Deus 
abençoou o sétimo dia e o santificou, porque 
nesse dia descansou de toda a obra da criação.            
- Palavra do Senhor.

Ou: Cl 3,14-15.17.23-24

1.  Já bem antes que as montanhas fossem 
feitas ou a terra e o mundo se formassem, desde 
sempre e para sempre vós sois Deus. R.

2.  Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, 
quando dizeis: "Voltai ao pó, filhos de Adão!" 
Pois mil anos para vós são como ontem, qual 
vigília de uma noite que passou. R.

3.  Ensinai-nos a contar os nossos dias, e 
dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-
vos! Até quando tardareis? Tende piedade e 
compaixão de vossos servos! R.

V. Bendito seja Deus, bendito seja, cada 
dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os 
nossos fardos! R.

Feliz todo aquele que teme ao Senhor e anda 
em seus caminhos. Viverá do trabalho de suas 
mãos, para sua felicidade e bem-estar.

Comentário inicial - O Filho de Deus se 
encarnou de tal modo que, tornando-se 
homem, assumiu tudo o que um ser humano 
precisa assumir: uma família, um povo, uma 
língua, uma profissão. José o assumiu como 
filho, respeitando o Mistério que estava Nele, 
aliás, que era Ele.

Antífona da entrada - Sl 127,1-2

Leitura - Gn 1,26 – 2,3

Leitura do Livro do Gênesis 

Oração do dia

26 Deus disse: "Façamos o homem à nossa 
imagem e segundo a nossa semelhança, para 
que domine sobre os peixes do mar, sobre as 
aves do céu, e sobre todos os répteis que 

27rastejam sobre a terra".  E Deus criou o homem 
à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou: 

28homem e mulher os criou.  E Deus os aben-
çoou e 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 

29terra".  E Deus disse: "Eis que vos entrego 
todas as plantas que dão semente sobre a terra, 

declarou patrono dos trabalhadores. O Papa 
João XXIII declarou São José patrono da Igreja e 
inseriu seu nome no Cânon Romano (Oração 
Eucarística I). O papa Francisco estendeu     
essa inserção a todas as demais Orações 
Eucarísticas.

Ó Deus, criador do universo, que destes aos 
seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos, 
pelo exemplo e proteção de São José, cumprir 
as nossas tarefas e alcançar os prêmios pro-
metidos. 
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

54Naquele tempo:  Dirigindo-se para a sua 
terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que 
ficavam admirados. E diziam: "De onde lhe vem 

55essa sabedoria e esses milagres?  Não é ele         
o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama 
Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, 

56Simão e Judas?  E suas irmãs não moram 
         conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso?" 

57 E ficaram escandalizados por causa dele. 
Jesus, porém, disse: "Um profeta só não é esti-

         mado em sua própria pátria e em sua família!" 
58 E Jesus não fez ali muitos milagres, porque 
eles não tinham fé. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Evangelho - Mt 13,54-58

5.  Por todos aqueles que já partiram deste 
mundo e procuraram Deus como o bem mais 

Irmãos e irmãs: Na memória de São José 
Operário, recordemos as milhões de pessoas 
em nosso país que estão desempregadas, ou 
vivem de um trabalho precário ou não são 
respeitadas em seus direitos, pedindo a Deus 
com humildade: R. Senhor, ouvi-nos.

1.  Pelos trabalhadores do campo e suas 
famílias, para que gozem dignamente o fruto do 
seu trabalho e sejam protegidos pelas institui-
ções públicas, rezemos ao Senhor. R.

4.  Pelos artistas, intelectuais, pesquisa-
dores e inventores, para que as suas obras, 
descobertas e criações sejam caminho que os 
leve a uma vida boa para todos, rezemos ao 
Senhor. R.

3.  Pelos trabalhadores das fábricas e das 
grandes empresas, para que não se esqueçam 
de que, acima de tudo, estão a serviço de seus 
irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor. R.

2.  Pelos que trabalham como artesãos, 
marceneiros ou carpinteiros, para que a oficina 
de São José em Nazaré lhes recorde a dignidade 
do trabalho, rezemos ao Senhor. R.

A missão de São José

precioso, para que recebam a vida eterna como 
herança, rezemos ao Senhor. R.

Oração sobre as oferendas

Senhor, que nos destes a graça do trabalho, 
como meio de realização pessoal e como forma 
de ganhar o pão de cada dia, fazei que, por 
intercessão de São José, nossa sociedade não 
desista de buscar os caminhos da justiça e da 
paz. 

Ó Deus, fonte de todo benefício, olhai as 
oferendas que vos apresentamos na festa do 
operário São José, e fazei que os dons ofere-
cidos se tornem auxílio para nós. 

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, e, na comemoração de São 
José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos 
louvores. Sendo ele um homem justo, vós o 
destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus 
e o fizestes chefe da vossa família, para que 
guardasse, como pai, o vosso Filho único, 
concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e 
dos santos, proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

Prefácio de São José

Tudo o que fizerdes, por palavras ou atos, 
fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando 
graças a Deus Pai.

Oração depois da comunhão

Nós vos suplicamos, ó Deus, que, alimenta-
dos pelo pão do céu, possamos seguir o exem-
plo de São José, para que, dando testemunho 
do vosso amor, saboreemos continuamente os 
frutos da vossa paz. 

Antífona da comunhão - Cl 3,17
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A SEMENTE NA TERRA - Mt 13,54-58

-  Para eles Jesus é um simples “filho de carpinteiro”. Há um Não é ele o filho do carpinteiro?: 
desprezo pelos trabalhadores. Em Mc 6,3 Jesus é chamado de “carpinteiro”. No fundo, não é aceito 
por causa de sua “carne”, de sua “humanidade concreta”, de seu “ser-um-de-nós”. Seu pai, nesse 
contexto, era um “tékton”, palavra grega que pode ser traduzida por carpinteiro, marceneiro, 
artesão. Deve ter trabalhado em Séphoris, uma próspera cidade não muito distante de Nazaré, que 
foi construída nesta época por Herodes.

-   Jesus ia à sinagoga, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados:
seguramente em dia de sábado, e aí exercia sua atividade de Mestre. Ele ensinava. Seu 
ensinamento encantava as pessoas. Jesus não era como os mestres fariseus que insistiam no rigor 
da Lei e que julgavam o povo pelos seus pecados. Jesus falava da vida do povo, do amor e da 
bondade de Deus. Falava do Reino e do projeto de salvação do Pai.

-  Depois do batismo no rio Jordão (Mt 3,13-15) e de vencer as Dirigindo-se para a sua terra: 
tentações no deserto (4,1-11), Jesus havia deixado sua terra (Nazaré) e concentrado sua atividade 
missionária em Cafarnaum e região do Mar da Galileia (4,12-13). Lá havia anunciado o Reino, 
escolhido seus discípulos e realizado milagres. Só agora retorna à comunidade de Nazaré, onde se 
criou.

-  É evidente que nem todos E diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres?: 
gostaram das palavras de Jesus. O texto não nomina quem são os críticos de Jesus, mas 
seguramente são os fariseus e mestres da Lei que questionam a sabedoria de Jesus. Estes críticos 
não sabem de onde vem a mensagem de Jesus que deixa o povo maravilhado. Jesus não é um 
estudante das suas escolas. Eles não enxergam em Jesus um enviado do Pai, o Messias Prometido.

-  Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas 
irmãs não moram conosco?: O escândalo é também em relação à sua mãe, Maria, que eles 
conhecem. E também em relação aos seus “irmãos”. Na Bíblia, o termo “irmão” não designa 
somente os irmãos (filhos do mesmo pai e da mesma mãe), mas também os primos, sobrinhos e 
parentes no sentido mais alargado (Abraão chama de irmão seu sobrinho Ló – Gn 13,8). Tiago e 
José são filhos de outra Maria (ver Mt 27,56; Mc 15,40.47). Nos Evangelhos apócrifos estes quatro 
“irmãos” de Jesus são filhos de José de um casamento anterior, já que José seria viúvo quando 
casou com Maria.

-   Na verdade, Jesus não é – geneticamente falando E ficaram escandalizados por causa dele:
(cf. Mt 1,18-25) – “o filho do carpinteiro” (v. 55). Foi somente isso que eles viram em Jesus. Para a 
opinião pública, se Jesus, ao invés de filho do carpinteiro José, fosse filho de um rei ou autoridade 
teria mais crédito. Foi difícil aceitar alguém como eles mesmos. Às vezes o povo pobre precisa ser 
libertado das ideologias que lhe são impostas, como ensinava Paulo Freire: “o oprimido hospeda 
dentro de si as ideias do opressor”.

-  Jesus é conhecido “Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família!”: 

O
 Evangelho de hoje foi escolhido por causa de uma palavra a respeito de José 
(“carpinteiro”) e duas a respeito de Jesus (“filho do”) (v. 55), no contexto da festa de São 
José Operário, patrono dos trabalhadores. Vemos que Jesus, um trabalhador, será rejeitado 

por ser “filho de um trabalhador”. Jesus viveu sua condição, na própria carne, num lugar bem 
preciso (Nazaré), num país bem determinado (a Galileia, abrindo-se para a Judeia, onde ficava 
Jerusalém, e para a Samaria, em que a fé dos pais e as religiões dos pagãos se misturavam), numa 
época única da história (a primeira metade do I século, debaixo do Império Romano), com 
particulares problemas econômicos (concentração fundiária) e sociais (escravatura, desemprego). 
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e rejeitado apenas pela sua humanidade. É o seu mistério que escandaliza. Ele é desprezado na sua 
própria terra que o viu crescer, como também será desprezado pelos chefes de Jerusalém que 
perseguiam os Profetas e enviados de Deus (Mt 23,37).

-  A fé é a condição básica para E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé: 
a realização dos milagres. Não sendo acolhido na sinagoga ( = lugar de encontro e sinagoghè 
reunião), Jesus se afasta. No decorrer do Evangelho não vai mais às sinagogas. Vai onde o povo 
está. Isso demonstra o rompimento progressivo do cristianismo com o judaísmo nos tempos do 
Evangelho de Mateus.

 Jesus é rejeitado em sua pátria, entre seus parentes, conhecidos, amigos, no fundo porque 
o divino não pode ser humano, e o humano não pode ser divino. Nos primeiros séculos do 
cristianismo, esta corrente de pensamento chamava-se gnosticismo* e não podia aceitar a 
limitação e a fragilidade da carne de Jesus, especialmente sua humanidade crucificada: “Se você é 
o Messias, desça da cruz...”. Este é o drama de toda heresia, pois a carne de Jesus, sua humanidade 
concreta, sua entrega na cruz é o início da fé. Hoje também, várias formas de misticismo* e de 
sincretismo* se escandalizam com o fato de o Divino entrar na história e falar pela humanidade, 
pela vida de Jesus de Nazaré, “o filho do carpinteiro”. Santo Irineu, já no II século, atacava o 
gnosticismo, quando colocava aquele princípio indispensável da teologia cristã: “Aquilo que não é 
assumido não é salvo”. Ou em rima latina:  (a carne é a dobradiça da salvação).“Cardo salutis caro”

Efemérides: Dia do Trabalho e dos Trabalhadores. Dia da Literatura Brasileira. Morte do piloto 
Ayrton da Silva Senna (1994).

Santos do dia: José Operário (séc. I). Sigismundo da Burgúndia (+ 524). Marcou de Nanteuil 
(490-558). Teodardo de Narbonne (850-893). Arnoldo de Hiltensweiler (+ 1127). Aldebrando de 
Fossombrone (+ 1219). Pe(l)regrino de Forlì (1265-1345). Ricardo Pampuri (1897-1930). 

Testemunhas do Reino: Conrado de la Cruz e Herlindo Cifuentes (Guatemala, 1980). Raynaldo 
Edmundo Lemus Preza e Edwin Lainez (El Salvador, 1981).

Memória histórica: Anúncio da Lei do Salário Mínimo, por Getúlio Vargas (1940). Instituição 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (1943).

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Gnosticismo. Pela regulamentação terminológica de Messina (1966), “gnose” refere-se a um 
conhecimento de mistérios divinos reservado a uma elite, enquanto “gnosticismo” designa um 
conjunto de sistemas dos séculos II/IV (cf. acordo de Messina). Os principais conteúdos e 
encadeamentos do gnosticismo são: a) não é possível conhecer a Deus; b) Deus está cercado de seres 
emanados dele (chamados ) que, com ele, formam o pleroma (= totalidade, plenitude); c) uma  eones
figura, na margem do pleroma, geralmente a Sofia (sabedoria), fracassa em sua tentativa de conhecer a 
Deus; d) surgem, então, o criador do mundo (chamado demiurgo) e seus auxiliares (chamados 
arcontes) e, com eles, a matéria; e) o ser humano possui, ao lado do aspecto físico-psíquico, um núcleo 
espiritual imortal; f) esse “eu próprio” é um órgão do conhecimento, mas, devido à catástrofe divina 
inicial, encontra-se num estado de “auto esquecimento”; g) para que o conhecimento (gnose) possa 
acontecer, é necessário um impulso inicial superior ao mundo; h) a “gnose” é propriamente o ato único 
da tomada de autoconsciência; i) no 'cristianismo gnóstico' (a gnose é também uma heresia cristã), 
essa redenção do conhecimento é operada por Cristo; j) Cristo é aquele que procede do pleroma, passa 
pelas esferas sem ser reconhecido, toma um corpo apenas aparentemente, comunica a gnose e retorna 
ao pleroma. É complicado, sim. Alguns pontos, porém, são muito claros: a) o gnosticismo afirma a 
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maldade da matéria (teria sido criada não por Deus, mas por um princípio mau); b) nega a integridade da 
encarnação (o corpo de Jesus é só exterior e aparente); c) ensina a existência de um grupo privilegiado 
de cristãos (justamente, os gnósticos, que teriam um conhecimento superior); d) entende a redenção 
como libertação da matéria e retorno ao pleroma originário. O Evangelho de João já teve que enfrentar o 
gnosticismo (cf. 1Jo 4,2-3).

[2] Misticismo. A palavra provém do verbo grego “ ”. Místico é “o que diz respeito aos myéin
mistérios, iniciado nos mistérios”. A mística, em primeiro lugar, é a experiência íntima da união do 
crente com Deus. Místico (ou mística), num segundo momento, é a pessoa que vive esse tipo de 
experiência. A razão não está em condições de dar conta dessa experiência. Finalmente, mística é a 
reflexão, a especulação, a doutrina sobre essa experiência. Misticismo, por sua vez, pode até ter um 
sentido positivo, mas, na maioria das vezes, denota uma degradação ou deformação da mística. Neste 
caso, aproxima-se de “espiritualismo”.

[3] Sincretismo. A palavra tem uma origem curiosa: é a “União dos Cretenses”. Sistema religioso 
que fundia diversas doutrinas religiosas numa só. Acontece, muitas vezes, como resultado do encontro 
de uma religião com uma cultura ou com outra religião. No processo de inculturação da fé, quando do 
encontro do cristianismo com outras culturas, houve, no passado, e há, no presente, fenômenos 
sincretistas. A inculturação do evangelho não passa obrigatoriamente pelo sincretismo, mas é raro e 
difícil haver inculturação sem momentos e elementos de sincretismo.

02 SÁBADO - SANTO ATANÁSIO, Bispo e Doutor - Memória
(Cor branca - Ofício da memória) 

Atanásio é nome de origem grega e signi-
fica “imortal”. Santo Atanásio nasceu em 
Alexandria, no Egito, em 295. Com 32 anos, 
tornou-se bispo de Alexandria. Justamente 
nessa Igreja, um presbítero, de nome Ário, 
negava a igualdade substancial entre o Pai e o 
Filho. Segundo Ário, o Verbo era a mais perfeita 
e elevada criatura do Pai, mas não seu Filho, da 
sua mesma substância. O coração da fé cristã 
está ameaçado: se o Cristo não é Filho de Deus, 
se Cristo não é Deus, a quê fica reduzida a 
redenção da humanidade? São Jerônimo dizia: 
“O mundo, de repente, acordou ariano”! 
Corajoso e lutador, às vezes violento, Atanásio 
não se furta a defender a Igreja (e defender-se) 
contra a praga do arianismo*: “Não me canso; 
ao contrário, me alegro defendendo-me”, es-
creve na Apologia para a fuga (358). As fugas e 
os exílios – passou metade de seu episcopado 
exilado – fizeram parte de sua atribulada vida. 
Depois do concílio de Niceia (325) – do qual 

participou como secretário (era diácono) do 
bispo Alexandre – em que o arianismo foi sole-
nemente condenado, sofreu cinco exílios in-
fligidos pelos imperadores – que traíram a fé de 
Niceia – Constantino, Constâncio, Juliano e 
Valente. Atanásio passou seus últimos dois 
exílios no deserto entre seus amigos monges. 
Era o “patriarca invisível do Egito”. Pacômio o 
chamava “o pai da fé ortodoxa em Cristo”. 
Apesar de não ser um intelectual, escreveu três 
Discursos contra os arianos; uma Apologia 
contra os arianos (348); uma Apologia a 
Constâncio. O pastor Atanásio redigiu inúmeras 
cartas, um tratado Sobre a virgindade: “A 
virgindade é um jardim fechado que não é 
pisado por ninguém senão pelo jardineiro”. 
Dedicou aos monges a História dos Arianos – 
numa linguagem clara, direta, destemida, 
vigorosa – da qual, infelizmente, só sobraram 
poucas páginas. Sua obra mais célebre é, 
porém, a Vida de Santo Antão, que, ao lado de 
suas involuntárias peregrinações (esteve em 
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Deus eterno e todo poderoso, que nos 
destes em Santo Atanásio um exímio defensor 
da divindade de vosso Filho, concedei-nos, por 
sua doutrina e proteção, crescer continuamente 
no vosso conhecimento e no vosso amor. 

Comentário inicial  A palavra de Jesus -
sobre a Eucaristia não só é difícil de entender. É 
mais difícil ainda de aceitar. Os discípulos 
viveram na carne esta dificuldade. Muitos 
abandonaram Jesus. Os Doze permaneceram. 
Através de Pedro, disseram: “Só tu tens palavra 
de vida eterna”! No século IV, Santo Atanásio, 
cuja memória celebramos hoje, teve também 
que se opor não contra os que negavam a 
verdade da Eucaristia, mas a verdade da 
divindade de Jesus. 

Roma e em Trier), desempenhou papel impor-
tante na divulgação do monaquismo egípcio. 
Morreu em 373.

31Naqueles dias:  A Igreja, vivia em paz        
em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela 
consolidava-se e progredia no temor do Senhor 
e crescia em número com a ajuda do Espírito 

32Santo.  Pedro percorria todos os lugares; e 
 visitou também os fiéis que moravam em Lida. 

33 Encontrou aí um homem chamado Eneias, que 
estava paralítico e, há oito anos, jazia numa 

34cama.  Pedro disse-lhe: "Eneias, Jesus Cristo 
te cura! Levanta-te e arruma a tua cama!" Ime-

35diatamente Eneias se levantou.  Todos os 
habitantes de Lida e da região do Saron viram 

Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o 
Senhor; chamarei um pastor que as conduza e 
serei o seu Deus.

Antífona da entrada - Ez 34,11.23-24

Oração do dia

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Leitura - At 9,31-42

3.  Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, 
vosso servo que nasceu de vossa serva; mas me 
quebrastes os grilhões da escravidão! Por isso 
oferto um sacrifício de louvor, invocando o 
nome santo do Senhor. R.

36isso e se converteram ao Senhor.  Em Jope, 
havia uma discípula chamada Tabita, nome que 
quer dizer Gazela. Eram muitas as boas obras 

37que fazia e as esmolas que dava.  Naqueles 
dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram 
seu corpo e o colocaram no andar superior da 

38casa.  Como Lida ficava perto de Jope, e 
ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos 
mandaram dois homens com um recado: "Vem 

39depressa até nós!"  Pedro partiu imediatamente 
com eles. Assim que chegou, levaram-no ao 
andar superior, onde todas as viúvas foram ao 
seu encontro. Chorando, elas mostravam a 
Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, 

40quando vivia com elas.  Pedro mandou que 
todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e 
rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: 
"Tabita, levanta-te!" Ela então abriu os olhos, viu 

41Pedro e sentou-se.  Pedro deu-lhe a mão e 
ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis 

42e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva.  O 
fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e 
muitos acreditaram no Senhor. - Palavra do 
Senhor. 

 
Salmo responsorial - Sl 115(116B),12-
13.14-15.16-17 (R/. 12)

R. Que poderei retribuir ao Senhor 
Deus por tudo aquilo que ele fez em meu 
favor?

1.  Que poderei retribuir ao Senhor Deus por 
tudo aquilo que ele fez em meu favor? Elevo o 
cálice da minha salvação, invocando o nome 
santo do Senhor. R.

2.  Vou cumprir minhas promessas ao 
Senhor na presença de seu povo reunido. É 
sentida por demais pelo Senhor a morte de seus 
santos, seus amigos. R.
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Aclamação ao evangelho - Jo 6,63c.68c

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V.  Senhor, tuas palavras são espírito, são 

vida; só tu tens palavras de vida eterna! 

Evangelho - Jo 6,60-69

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo:  Muitos dos discípulos de  60

Jesus, que o escutaram, disseram: "Esta palavra 
é dura. Quem consegue escutá-la?"  Sabendo 61

que seus discípulos estavam murmurando por 
causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos 
escandaliza?  E quando virdes o Filho do 62

Homem subindo para onde estava antes?  O 63

Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. 
As palavras que vos falei são espírito e vida.          
64 Mas entre vós há alguns que não creem". 
Jesus sabia, desde o início, quem eram os que 
não tinham fé e quem havia de entregá-lo.  E 65

acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém 
pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido 
pelo Pai".  A partir daquele momento, muitos 66

discípulos voltaram atrás e não andavam mais 
com ele.  Então, Jesus disse aos doze: "Vós 67

também vos quereis ir embora?"  Simão Pedro 68

respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens 
palavras de vida eterna.  Nós cremos firme-69

mente e reconhecemos que tu és o Santo de 
Deus". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

Irmãos e irmãs: Na memória de Santo 
Atanásio, oremos a Jesus Cristo, que ele 
confessou como verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem, para que nos dê um coração generoso 
e uma fé esclarecida. R. Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, atendei-nos.

1. Pelo santo povo fiel de Deus, para que 
nunca lhe faltem a palavra e o ensino fiel          

Chegue até vós, Senhor, a humilde oração 
do vosso povo, e dignai-vos ouvir-nos com 
bondade, não em atenção aos nossos méritos, 
mas à vossa infinita misericórdia. 

Oração sobre as oferendas

Olhai, ó Deus, as oferendas que apresentamos 
na festa de Santo Atanásio para que, seguindo seu 
ensinamento, cheguemos à salvação eterna pelo 
testemunho da verdadeira fé. 

Prefácio da Páscoa ou dos pastores

Antífona da comunhão - Jo 15,16

Não fostes vós que me escolhestes, diz o 
Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos enviei para 
produzirdes frutos, e o vosso fruto permaneça.

Oração depois da comunhão

Ó Pai todo-poderoso, nós confessamos 
firmemente com Santo Atanásio a divindade do 
vosso Filho Jesus; que ela nos dê vida e pro-
teção por meio deste sacramento. 

de bispos santos e iluminados como Santo 
Atanásio, oremos, irmãos. R.

2. Pelos que vivem no erro ou na ignorância a 
respeito de Cristo, para que os seus corações e 
as suas mentes se abram à verdade, que liberta, 
oremos, irmãos. R.

3. Pelos que sofrem por amor a Deus, como 
Santo Atanásio, para que o exemplo do seu 
testemunho lhes ensine a buscar a verdade, 
oremos, irmãos. R.

4. Pelos cristãos que ensinam, estudam, 
pesquisam ou escrevem, para que o Espírito os 
faça crescer na fé, na sabedoria e no amor a 
Cristo, oremos, irmãos. R.

5. Por nós aqui reunidos, para que, procu-
rando imitar Santo Atanásio, demos testemunho 
do único Evangelho de Jesus Cristo, oremos, 
irmãos. R.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 6,60-69

-  Os discípulos se E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes?: 
escandalizam, não conseguem entender como Jesus ficará presente entre eles, não mais 
fisicamente, mas como presença eucarística. Se não entenderem isso, não serão também capazes 
de entender a ressurreição.

-  Entre vós há alguns que não creem: Até entre os Doze existe ainda quem não crê. No grupo 
está Judas que o trairá, assim a serpente estava no Paraíso (Gn 3). Do meio deles virá a amarga 
traição (vv. 64b.71). Dentro da comunidade, Judas, atraído por algum aspecto do messianismo de 
Jesus, foi traído em suas expectativas, e acabará por trair Jesus, que era mais que o messianismo 
que lhe atribuíam e  maior que as expectativas de seus seguidores. Judas é o lado sombrio, 
ameaçador e traiçoeiro da própria comunidade cristã!

-  Vós também vos quereis ir embora?: Jesus não faz concessões neste momento. É hora de 
saber com quem Ele pode verdadeiramente contar. Os discípulos são livres e devem escolher se 
querem ficar com Jesus e ou ir embora como os outros.

-  Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus: Pedro responde plural 
“nós”, ele fala em nome dos Doze. Pedro ainda dá outro título importante para Jesus: “Tu és o Santo 
de Deus!” (é a única vez nos Evangelhos). No AT Deus é Santo (Lv 19,2). A expressão pode ser 
entendida também como “Tu és o Filho de Deus vivo” (cf. Mt 16,16). 

Muitos discípulos resolveram abandonar a caminhada com Jesus! A crise interna é resolvida 
com a purificação do grupo. Só permanece quem crê (apesar de Judas). De agora em frente os 
conflitos e o embate será com os judeus. Por isso, o horizonte se volta para Jerusalém, onde a 
perspectiva da morte se torna cada vez mais iminente (Jo 7,19.25; 8,28.37.40.59, etc.). Neste 
texto percebemos que não é fácil caminhar com Jesus. Não basta encontrá-lo. É preciso aceitar sua 
proposta. Aceitar suas palavras, sua mensagem conhecer quem é verdadeiramente Jesus. O texto 
mostra o exemplo de fé de Pedro e sua fidelidade entre os Doze.

-   Depois do entusiasmo inicial, Jesus decepcionou Muitos dos discípulos de Jesus:
algumas expectativas messiânicas dos seus contemporâneos. Não se diz o nome destes discípulos 
que se decepcionaram e que não o seguirão mais, mas não são do grupo dos Doze.

-  O discurso sobre o “Pão da Vida” (v. 60) e “comer a sua carne” Esta palavra é dura: 
escandalizou quem via em Jesus somente um homem e não entendem também a origem divina de 
Jesus. O escândalo destes discípulos é justamente diante da insistência de Jesus em se revelar 
plenamente (vv. 62-65). Jesus falou de si mesmo como “pão descido do céu” (vv. 32-47) e 
mostrou como comer a sua carne e beber o seu sangue nos faz viver de seu amor para com o Pai e 
com os irmãos e irmãs (vv. 48-58). 

-  A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna: Simão Pedro toma a palavra e 
responde em nome do grupo. Sua confissão de fé é muito importante. É a resposta sincera de quem 
já “encontrou” o caminho, mas também de quem não vê outra saída. É sim ou não. Só Jesus, e 
nenhum outro, tem palavras de vida eterna. É uma orientação de vida. Logo Jesus vai dizer: “Eu sou 
o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6).

O
 Evangelho de hoje é o encerramento do capítulo 6 sobre a multiplicação dos pães e o 
longo discurso sobre o Pão da Vida. É um texto dramático. Alguns discípulos ficaram 
surpresos e se escandalizaram com as palavras de Jesus. Acharam que eram palavras 

“duras demais” e abandonaram o Mestre. Ao mesmo tempo é motivo para que Simão Pedro faça a 
sua proclamação de fé, que equivale a resposta à pergunta de Jesus nos sinóticos: “E vós quem 
dizeis que eu sou?” (Mt 16,15; Mc 8,27; Lc 9,19). 
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Testemunhas do Reino: Luis Alfonso Velásquez (Nicarágua, 1979). Paulo Freire (Brasil, 1997). 
Sebastián Larrosa (Paraguai, 1994). Tomás Balduíno (Goiás, 2014). 

Santos do dia: Zoé e Companheiros (+ 137). Atanásio de Alexandria (295-373). Liudardo de 
Paderborn (+ 887). Antonino de Florença (1389-1459). Wiborada (+ 926). Conrado de 
Seldenbüren (+ 1126). Nicolau Hermanni (1331-1391). 

Efemérides: Dia do Ex-Combatente. Criação da União das Nações Indígenas (Brasil, 1981).

03 4º DOMINGO DA PÁSCOA
(Cor branca - IV SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical pascal)

Comentário inicial - Celebramos hoje o 
Domingo do Bom Pastor. Na caminhada da vida, 
contamos com a presença do “pastor que nos 
conduz” para as melhores pastagens que 
sustentam o corpo e para as águas serenas que 
refrescam a alma. É com este Pastor que se fez 
Cordeiro pascal para a nossa salvação que 
vamos nos encontrar na Santa Liturgia. Sintamos 
a sua presença, ouçamos a sua voz, deixemo-
nos conduzir por ele. Rezemos para que não fal-
tem às nossas comunidades pastores humildes, 
bons e dedicados, autênticos seguidores do 
Bom Pastor.

Antífona da entrada - Sl 32,5-6

A terra está repleta do amor de Deus; por sua 
palavra foram feitos os céus, aleluia!

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Arianismo. Heresia, patrocinada por Ário (250-336), presbítero de Alexandria, no Egito, que 
negava a divindade de Cristo. Segundo ele, o Filho não é de natureza divina, da mesma substância do Pai 
( , em grego). O Filho é apenas a mais sublime e perfeita das criaturas. O arianismo, que se homooúsios
alastrou na Igreja antiga, sendo adotado inclusive por muitos bispos, foi condenado pelo Concílio de 
Niceia (325) – cidade situada na atual Turquia – convocado pelo Imperador Constantino (280-337), 
interessado em manter a unidade religiosa do Império Romano. Apesar de Niceia, muitos continuaram 
arianos, sobretudo entre os bárbaros, recém-convertidos. Os godos, por exemplo, convertidos por 
Wulfila, tornaram-se arianos e disseminaram o arianismo também no Ocidente.

Amanhã, Domingo do Bom Pastor: Jornada Mundial de 
Oração pelas Vocações Presbiterais e Religiosas.
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Oração do dia

Leitura - At 2,14a.36-41

No dia de Pentecostes,  Pedro, de pé, no 14a

meio dos Onze apóstolos, levantou a voz e falou 
à multidão.  “Que todo o povo de Israel re-36

conheça com plena certeza: Deus constituiu 
Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucifi-
castes”  Quando ouviram isso, eles ficaram 37

com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e 
aos outros apóstolos: "Irmãos, o que devemos 
fazer?  Pedro respondeu: "Convertei-vos e cada 38

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.

R. O Senhor é o pastor que me conduz; 
para as águas repousantes me encaminha.

2.  Ele me guia no caminho mais seguro, 
pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

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 
águas repousantes me encaminha, e restaura as 
minhas forças. R.

Salmo responsorial - Sl 22(23),1-3a. 
3b-4.5.6 (R/. cf. 1.2c)

Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à 
comunhão das alegrias celestes, para que o 
rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a 
fortaleza do Pastor.

Caríssimos:  Se suportais com paciência 20b

aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos 
torna agradáveis diante de Deus.  De fato, para 21

isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por 
vós deixando-vos um exemplo, a fim de que 
sigais os seus passos.  Ele não cometeu 22

pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada 
em sua boca.  Quando injuriado, não retribuía 23

as injúrias; atormentado, não ameaçava; antes, 
colocava a sua causa nas mãos daquele que 
julga com justiça.  Sobre a cruz, carregou 24

nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de 
que, mortos para os pecados, vivamos para a 
justiça. Por suas feridas fostes curados.  Andá-25

veis como ovelhas desgarradas, mas agora 
voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas.                
- Palavra do Senhor

Evangelho - Jo 10,1-10

Leitura - 1Pd 2,20b-25

pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; 
estais comigo com bastão e com cajado; eles 
me dão a segurança! R.

Leitura da Primeira Carta de São Pedro 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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

V. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; Eu 
conheço as minhas ovelhas e elas me conhe-
cem a mim. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,14

No Antigo Testamento, os chefes do povo 
eram chamados de “pastores”. Os profetas, fa-
lando em nome de Deus, criticavam severa-
mente os maus pastores. Jesus apresenta-se 
como o bom pastor, que não só se preocupa e 
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+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus:  "Em verdade, 1

em verdade vos digo, quem não entra no redil 
das ovelhas pela porta, mas sobe por outro 
lugar, é ladrão e assaltante.  Quem entra pela 2

porta é o pastor das ovelhas.  A esse o porteiro 3

abre, e as ovelhas escutam a sua voz; ele chama 
as ovelhas pelo nome e as conduz para fora.  E, 4

depois de fazer sair todas as que são suas, 
caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, 
porque conhecem a sua voz.  Mas não seguem 5

um estranho, antes fogem dele, porque não 
conhecem a voz dos estranhos." Jesus contou-6

lhes esta parábola, mas eles não entenderam o 
que ele queria dizer.  Então Jesus continuou: 7

"Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a 
porta das ovelhas.  Todos aqueles que vieram 8

antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as 
ovelhas não os escutaram.  Eu sou a porta. 9

Quem entrar por mim, será salvo; entrará e sairá 
e encontrará pastagem.  O ladrão só vem para 10

roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham 
vida e a tenham em abundância.- Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

Neste quarto domingo da Páscoa, Jornada 
Mundial de Oração pelas Vocações Presbiterais 
e Religiosas, oremos ao Pai, por meio de Jesus, 
o Bom Pastor, pedindo-lhe que o Espírito Santo 
nos faça ouvir a sua voz. R. Senhor, atendei a 
nossa prece.

2.  Para que o Redentor sustente a fideli-

cuida das ovelhas, mas dá sua vida por elas. Age 
como Deus, criador, pai e pastor de todos os 
seus filhos e filhas. Somos pastores? Cuidamos 
da vida? Damos a vida? 

1.  Para que o Redentor livre de todo o mal a 
sua Igreja, lhe dê pastores segundo o seu 
coração e lhe conceda as vocações de que ela 
precisa, rezemos ao Senhor. R.

Velai com solicitude, ó Bom Pastor, sobre o 
vosso rebanho e concedei que vivam nos prados 
eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do 
vosso Filho. Que vive e reina para sempre.

dade dos esposos, ensine os jovens a viver a 
castidade e a construir famílias com as pedras 
do amor, rezemos ao Senhor. R.

5. Para que o Redentor, que a todos chama 
pelo nome, faça de nossa comunidade uma 
família onde cada um se sinta amado e res-
peitado, rezemos ao Senhor. R.

Senhor Jesus, que nos alegrais com a 
solenidade da vossa Ressurreição, ouvi as 
preces da vossa Igreja aqui reunida: que ela 
permaneça unida ao redor dos seus pastores e 
receba de vós, ó Bom Pastor, vida e vida em 
abundância. Vós que sois Deus com o Pai na 
unidade do Espírito Santo.

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

Oração sobre as oferendas

4.  Para que o Redentor, vencedor da morte 
e Senhor da vida, torne felizes no seu reino os 
fiéis que o procuraram, o acolheram e o ser-
viram, rezemos ao Senhor. R.

Sugestão: Oração Eucarística III

Antífona da comunhão

Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida 
por suas ovelhas, e quis morrer pelo rebanho, 
aleluia!

Oração depois da comunhão

3.  Para que o Redentor se lembre dos 
pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes 
e das ovelhas que não o escutam nem conhe-
cem, rezemos ao Senhor. R.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 10,1-10

-   O texto grego traz: “Amém, amém!”. Este início solene indica Em verdade, em verdade:
uma nova subdivisão do discurso e uma nova etapa do ensinamento.

N
o Evangelho de João o capítulo 10 muda de tema: Vai tratar do Bom Pastor e das ovelhas 
do rebanho (Jo 10,1-21). Jesus apresenta o contraste entre o pastor e o ladrão. Mas 
antes, inicia com o discurso sobre a Porta. O pastor entra pela porta, pela entrada normal 

e por onde pode ser visto e aceito. O ladrão, ao contrário, entra pelo lugar errado, assusta... vem 
para roubar. 

-   No Antigo Testamento, eram chamados “pastores” os dirigentes do povo: Os pastores:
Moisés, Josué, Davi. Duramente criticados pelos profetas, os maus ‘pastores’ são chamados de 
lobos. As promessas dos profetas mantêm viva a esperança de verdadeiros pastores. Aliás, espera-
se que Deus mesmo reúna Israel e o leve às fontes da vida (cf. Jr 23,1-6; Zc 11,4-17; Ez 34,1ss.; Sl 
23). 

-   O redil era uma construção na campanha, geralmente construída de O redil das ovelhas:
pedras, não totalmente fechada, onde as ovelhas eram reunidas para passar a noite. O rebanho, em 
sentido profético, é Israel (Ez 34) e a palavra grega , traduzida por “redil das ovelhas” indica o aulê
pátio do Templo onde se reunia o povo de Deus: “Nós somos o seu povo, rebanho do seu pasto. 
Entrai por suas portas dando graças, com cantos de louvor em seus átrios” (Sl 100,3-4).

-  Esta é uma das frases mais  Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância:
conhecidas e repetidas de toda a Bíblia. Nosso Deus é o Deus da Vida e quer que seu povo viva. “A 
alegria do Senhor é a vossa força” (Ne 8,10). É de Santo Irineu de Lião a conhecida sentença: “A 
glória de Deus é a vida do homem!”.

-  O pastor cuida das ovelhas e se preocupa com elas. Para As ovelhas escutam sua voz: 
reuni-las, o pastor chama as ovelhas com um grito que lhe é próprio e elas escutam e reconhecem 
esta voz e não seguem a voz de um estranho. Elas refutam a voz estranha. Jesus usará esta imagem 
para aqueles que se recusam a crer (10,27). Ele dirá a Pilatos no julgamento: “Quem é da verdade 
escuta a minha voz” (18,37).

-  Jesus não indica nominalmente quem são estes falsos Aqueles que vieram antes de mim: 
pastores que vieram antes. Seguramente encaixam-se neste grupo os reis de Israel que traíram a 
Aliança, os falsos messias que já se apresentaram, as autoridades judaicas que dirigiam a política e 
o Templo ou os fariseus e doutores da lei... Enfim, todos os que se preocuparam mais consigo do 
que com o povo de Deus espoliado de tantas maneiras.

-  Jesus é a porta verdadeira e segura. Entrando pela porta as ovelhas Quem entrar por mim: 
(o povo de Deus) encontrarão “as verdes pastagens para repousar e as águas tranquilas” de que 
falava o Salmo 23. E então serão salvas e protegidas dos ladrões que só vêm para roubar e matar.

-  A porta era também o lugar por onde o rei entrava solenemente no Templo. Entrar A porta: 
pela porta significa assumir o poder por vontade de Deus. Esta devia ser a função dos reis que 
geralmente eram ungidos pelos profetas. Mas, ao invés de ser protetores do povo, tornavam-se 
seus opressores, usurpadores do poder de Deus. Jesus assume para si esta função, e é acolhido 
pela fé popular “em nome do Senhor” (Jo 12,13).

Amar é dar a vida por amor! Jesus apresenta-se como o bom e belo pastor que dispensa o 
cuidado às ovelhas de seu rebanho. Ele é a porta, lugar por onde podemos entrar e encontrar o 
conforto e a segurança. Mas nós também somos e devemos ser pastores do povo. Infelizmente hoje 
existem tantos maus pastores, os mercenários que se aproveitam da situação religiosa para 
enriquecer ou usufruir do poder em benefício próprio. Os pobres e excluídos continuam 
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sobrevivendo a duras penas nas periferias das nossas grandes cidades. Por outro lado é preciso 
reconhecer o belo trabalho de tantos pastores, lideranças, pastorais e movimentos da Igreja que 
trabalham para que todos tenham vida e vida em abundância!

Jesus, em segundo lugar, é uma porta de ‘entrada livre’. O Papa Francisco, várias vezes, se tem 
perguntado se na Igreja não instalamos muitas “alfândegas pastorais” [diríamos, pedágios!], 
tornando difícil o acesso a Jesus. As regras, evidentemente, são necessárias: mas para que sejam 
eficazes, devem ser poucas e substanciais; às vezes esquecemos que “não é o homem para o 
sábado, mas o sábado para o homem” (cf. Mc 2,27). Devemos sem dúvida nos perguntar quais são 
as condições fundamentais para entrar no rebanho de Jesus e quais, ao contrário, são as regras que 
fomos nós que colocamos, complicando talvez muito a vida das pessoas.

“EU SOU A PORTA DAS OVELHAS”

E. Castellucci

“Eu sou a porta”. Mas que tipo de porta é Jesus? Chamaria a atenção para três significados 
desta imagem.

Antes de tudo, Jesus é uma porta que não se fecha nunca, nem para fora nem para dentro. Está 
sempre aberta para o exterior, porque cada um é livre de aderir a ele e de tomar outras estradas; 
nenhuma outra dimensão da pessoa deve ser tão livre como a escolha de crer; e quando 
infelizmente se procurou impor a fé, se fez uma operação contrária ao evangelho. Mas esta porta 
que é Jesus é aberta também para o interior: todos podem ter acesso a ele. Muitas pessoas, mesmo 
sem passar pela Igreja, reconhecem em Jesus um ponto de referimento: ou por algum aspecto da 
sua mensagem ou por um certo fascínio da sua pessoa. Claro, o fato de que estas pessoas não 
aderem ao caminho mais completo, o eclesial, põe um problema pastoral; porém é bonito 
constatar que Jesus é acessível a todos e que nós cristãos não temos a exclusividade. 

Finalmente, Jesus é uma porta que serve não só para entrar, mas também para sair. Usando a 
imagem da porta – num contexto diferente do evangelho de hoje – o Cardeal Bergoglio, poucos 
dias antes da sua eleição, afirmou no consistório dos cardeais: “No Apocalipse, Jesus diz que ele 
está à porta e bate. Do lado de fora para entrar... Mas penso nos momentos em que Jesus bate do 
lado de dentro para deixá-lo sair. A Igreja autor referencial pretende segurar Jesus dentro dela e não 
o faz sair”. O próprio Jesus, na sequência do evangelho que acabamos há pouco de ouvir, diz: “e 
tenho ainda outras ovelhas, que não são deste redil: também a essas devo conduzir” (Jo 10,16) ... 
quase para alertar os seus discípulos do risco de se encaramujar em si mesmos, de pensar que 
Jesus “pertença” exclusivamente a eles.

Peçamos ao Senhor que nos ajude a testemunhar a alegria de fazer parte do seu rebanho e 
valorizar tudo o que de bom, de verdadeiro e de belo vivem muitos dos que não pertencem 
visivelmente a ele, mas de alguma maneira recebem do Espírito Santo tantos dons da graça. Se 
soubermos distribuir alegria, e não tédio, de crer nele, muitos mais entrarão de bom grado no seu 
rebanho, através da porta que é o próprio Jesus. 

Santos do dia: Filipe e Tiago (século I). Alexandre I (+ 116). Filipe de Zell (século VIII). 
Hildeberto de Mainz (+ 937). Bela IV (1206-1270). Emília Bicchieri (1238-1314). Henrique do 
Starnberger See (+ 1324). 
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Testemunhas do Reino: Sebastião Vidal dos Santos (Rio de Janeiro, 1988). Felipe Huete e 
quatro companheiros (Honduras, 1991). 

Memória histórica: Frei Henrique de Coimbra, primeiro missionário europeu a chegar ao Brasil 
(1500). Repressão policial a manifestantes contra o racismo e em prol dos direitos humanos 
(Birmigham, Alabama, 1963). 

Efemérides: Dia do Parlamento e do Legislador. Dia do Sertanejo. Dia Mundial do Sol. Dia 
Mundial da Liberdade de Imprensa (ONU, 1993). Dia do Pau-Brasil. Dia do Solo. Eleição da Primeira 
Deputada no Brasil, Carlota Pereira de Queirós (1933). Primeira partida oficial de futebol no Brasil: 
Mackenzie 2 x Germânia 0 (SP, 1902). Nascimento de Niccolò di Bernardo dei Macchiavelli (1469).

04 SEGUNDA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

O Bom Pastor é diferente daqueles pastores 
que não se interessam pelas ovelhas, pois não 
são suas. A relação entre Pastor e ovelhas é de 
conhecimento e amor. A vida do Pastor não é 
para si, mas para as ovelhas. E o desejo último 
do Pastor é unir todas as suas ovelhas. Neste 
momento, ele está nos reunindo para unir-nos 
mais estreitamente ao Pai e entre nós pela 
celebração da Eucaristia.

Antífona da entrada - Rm 6,9

Oração do dia

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

Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho 
reerguestes o mundo decaído, enchei de santa 
alegria os vossos filhos e filhas que libertastes 
da escravidão do pecado e concedei-lhes a 
felicidade eterna.

Leitura - At 11,1-8

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1Naqueles dias:  Os apóstolos e os irmãos, 
que viviam na Judeia, souberam que também os 

                  pagãos haviam acolhido a Palavra de Deus. 
2 Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de 
origem judaica começaram a discutir com ele, 

3dizendo:  "Tu entraste na casa de pagãos e 
4comeste com eles!"  Então, Pedro começou a 

contar-lhes, ponto por ponto, o que havia 
5acontecido:  "Eu estava na cidade de Jope e, ao 

fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte 
visão: Vi uma coisa parecida com uma grande 
toalha que, sustentada pelas quatro pontas, 

                           descia do céu e chegava até junto de mim. 
6 Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpe-
des da terra, animais selvagens, répteis e aves 

7do céu.  Depois ouvi uma voz que me dizia: 
8Levanta-te, Pedro, mata e come'.  Eu respondi: 

'De modo nenhum, Senhor! Porque jamais 
entrou coisa profana e impura na minha boca'.                   
9 A voz me disse pela segunda vez: 'Não chames 

10impuro o que Deus purificou'.  Isso repetiu-se 
por três vezes. Depois a coisa foi novamente 

11levantada para o céu.  Nesse momento, três 
homens se apresentaram na casa em que nos 
encontrávamos. Tinham sido enviados de 

12Cesareia, à minha procura.  O Espírito me disse 
que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis 
irmãos que estão aqui me acompanharam e nós 

13entramos na casa daquele homem.  Então ele 
nos contou que tinha visto um anjo apresentar-
se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope '

         para chamar Simão, conhecido como Pedro. 
14 Ele te falará de acontecimentos que trazem a 
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4.  Então irei aos altares do Senhor, Deus da 
minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da 
harpa, meu Senhor e meu Deus! R.

2.  A minh'alma tem sede de Deus, e deseja 
o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face 
de Deus? R.

V.  Eu sou o bom pastor, conheço minhas 
ovelhas e elas me conhecem, assim fala o 
Senhor. R.

1.  Assim como a corça suspira pelas águas 
correntes, suspira igualmente minh'alma por 
vós, ó meu Deus! R.

Salmo responsorial - Sl 41(42),2.3; 
42(43),3.4 (R/. cf. Sl 41[42],3a)

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,14

R. Minha alma suspira por vós, ó meu 
Deus.

Evangelho - Jo 10,11-18

11Naquele tempo, disse Jesus:  "Eu sou o 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

15salvação para ti e para toda a tua família'.  Logo 
que comecei a falar, o Espírito Santo desceu 
sobre eles, da mesma forma que desceu sobre 

16nós no princípio.  Então eu me lembrei do que 
o Senhor havia dito: 'João batizou com água, 

                mas vós sereis batizados no Espírito Santo'. 
17 Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu 
a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. 
Quem seria eu para me opor à ação de Deus?"            
18 Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se 
acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: 
"Também aos pagãos Deus concedeu a con-
versão que leva para a vida!" - Palavra do 
Senhor.

3.  Enviai vossa luz, vossa verdade: elas se-
rão o meu guia; que me levem ao vosso Monte 
santo, até a vossa morada! R.

4.  Pelos que procuram um caminho para a 
vida, para que o encontrem em Jesus, que deu 
sua vida por nós, rezemos ao Senhor. R.

3.  Pelos religiosos, consagrados e cristãos 
leigos, para que, em missão, prestem atenção 
aos sinais dos tempos, rezemos ao Senhor. R.

Senhor, que não considerais impuro nada 

2.  Pelos ministros ordenados, para que 
conheçam de perto suas ovelhas e as motivem a 
sair em missão, rezemos ao Senhor. R.

Irmãos e irmãs: O Batismo dado a um gentio 
pelo apóstolo Pedro, o primeiro a anunciar o 
Evangelho aos pagãos, ajudou a Igreja a 
descobrir a sua vocação universal. Com todo o 
coração, rezemos: R. Senhor, fazei de nós 
uma Igreja em saída. 

1.  Pela Igreja em toda a terra, para que seja 
casa do Evangelho e da oração, aberta a todos 
os povos e culturas, rezemos ao Senhor. R.

Preces dos fiéis

5.  Pelos que são muito devotos e piedo-
sos, para que sejam porteiros que facilitem o 
encontro de todos com Jesus, rezemos ao 
Senhor. R.

bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas 
12ovelhas.  O mercenário, que não é pastor e não 

é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona 
   as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. 

13 Pois ele é apenas um mercenário e não se 
14importa com as ovelhas.  Eu sou o bom pastor. 

Conheço as minhas ovelhas, e elas me co-
15nhecem,  assim como o Pai me conhece e eu 

conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. 
16 Tenho ainda outras ovelhas que não são deste 
redil: também a elas devo conduzir; escutarão a 
minha voz, e haverá um só rebanho e um só 

17pastor.  É por isso que o Pai me ama, porque 
dou a minha vida, para depois recebê-la 

18novamente  Ninguém tira a minha vida, eu a 
dou por mim mesmo; tenho poder de entregá-la 
e tenho poder de recebê-la novamente; esta é    
a ordem que recebi do meu Pai". - Palavra da 
Salvação.
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Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós, que sois a causa de tão 
grande júbilo, concedei-lhe também a eterna 
alegria.

daquilo que criastes, ensinai-nos a valorizar, 
como dom vosso, para o nosso bem e a vossa 
glória, as coisas boas que existem em todas as 
pessoas, povos e culturas. 

Oração sobre as oferendas

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, 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 - Jo 10,11-18

-  : Os profetas Jeremias (23,1-6) e Ezequiel (34,1ss) denunciam a atitude dos O mercenário
maus pastores do povo de Israel, daqueles que não apascentam e nem se preocupam com o 
rebanho. Estes cuidam de preservar suas vidas e seus interesses. Podemos reconhecer que as 
palavras de Jesus sejam dirigidas aos escribas e fariseus (Jo 9,40ss) que pretendem ser os guias – 
os pastores! – do povo. Jesus quer iluminá-los para que percebam a feiura do que fazem e fazem os 
outros fazer.

O
 capítulo 10 do Evangelho de João trata do Bom Pastor e das ovelhas do rebanho. Jesus 
apresentou-se antes como a Porta (10,7) e mostrou o contraste entre o pastor e o ladrão. O 
pastor entra pela porta, pela entrada normal e por onde pode ser visto e aceito. O ladrão, ao 

contrário, entra pelo lugar errado, assusta, vem para roubar e matar. Agora Jesus se apresenta 
como o Bom Pastor e faz o contraste com o mercenário. As ovelhas conhecem a voz do pastor e o 
pastor também conhece as suas ovelhas e sabe o seu nome. Portanto, ele é o Bom Pastor, porque 
veio para cuidar das ovelhas, diferente do mercenário que cuida da própria vida e na hora do perigo 
abandona as ovelhas.

-  : Jesus se apresenta como o Filho que conhece o amor do Pai e O bom/belo pastor
compartilha seus desejos. Ele quer o que o Pai quer: vida e liberdade para os irmãos e irmãs. Por 
isso, apresenta-se como o bom pastor – no original é “belo pastor”. Em grego, aparece o adjetivo 
'belo' ( ) e não 'bom' ( ). Jesus não quer ser o “doce” pastor, mas aquele que realiza kalós agathós
com perfeição a sua missão. E o gesto mais belo é dar a vida por amor.

-  : No Evangelho de João o uso do verbo “ser” é muito frequente. E por quatro vezes EU SOU
Jesus utiliza para si a expressão “EU SOU” sem que tenha algum complemento (Jo 8,24.28; 8,58; 
13,19), remetendo com isso a Ex 3,14. E por sete vezes, utiliza o verbo com complemento: Eu sou 
o Pão da Vida Eu sou a Luz do mundo Eu sou a Porta (6,36.41.48.51);  (8,12; 9,5);  (10,7.9.11.14); 
Eu sou o Bom Pastor Eu sou a Ressurreição e a Vida Eu sou o Caminho, a  (10,11.14);  (11,25); 
Verdade e a Vida Eu sou a Videira Verdadeira (14,6);  (15,1.5). Ou seja, por sete vezes (o número 
perfeito) Jesus diz quem e o que Ele é!

-  : O verbo “conhecer” é muito importante na Bíblia. Revela a relação mais íntima Conheço
entre as partes (Gn 4,1.25); Deus conhece os sofrimentos do povo na escravidão do Egito (Ex 3,7); 
Jesus conhece Natanael que está debaixo da figueira (Jo 1,48)... Pastor e ovelhas têm uma relação 
vital, um não vive sem o outro; o pastor conhece a voz e as suas ovelhas e vice-versa. Jesus 
conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. É esta relação íntima e amorosa que Jesus estabelece 
conosco. “Só amamos aquilo que conhecemos” (São Tomás de Aquino).
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-  : A proposta de Jesus não é só para o povo judeu, mas tem uma Tenho ainda outras ovelhas
dimensão universal. No Evangelho de João temos outros indícios desta universalidade da 
salvação: os samaritanos (Jo 4); os pagãos “todos os filhos de Deus dispersos” (11,52), além dos 
gregos que “queriam ver Jesus” (12,20-26). Não são só as ovelhas conhecidas (povo judeu) que 
escutam a voz do pastor, mas todas as ovelhas. O desejo do Pai é a salvação de todos os seus filhos 
e filhas. Só assim a missão estará completa. O Messias é para todos.

-  : Cumprem-se assim as profecias que previam que o pastor Um só rebanho e um só Pastor
reunirá todas as ovelhas dispersas num único rebanho (Ez 34,11-16; 37,24). O Apóstolo Paulo 
ensina que Jesus fez de Israel e dos pagãos um só povo (Ef 2,14). A unidade e a comunhão são 
fundamentais: “Há um só Corpo e um só Espírito, assim como uma só esperança da vocação a que 
fostes chamados; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que 
está acima de todos, por meio de todos e em todos” (Ef 4,4-6).

Jesus é o pastor belo e verdadeiro – em contraposição aos pastores feios e falsos, que nos 
submetem, sobretudo quando não os conhecemos. Devemos seguir Jesus – parece uma 
contradição, mas “devemos”, sim – para nos tornamos filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs entre 
nós. Não há outro modo de sairmos das trevas de que pensamos estar livres, e chegarmos à luz da 
verdade, que nos torna verdadeiramente livres. Jesus é o belo pastor porque ama e dá a vida por 
amor. Na cruz temos o maior gesto de amor. Ele nos amou até o extremo de dar a própria vida. Foi o 
gesto da cruz que tanto fascinou Dostoievski e o levou a dizer que “a beleza salvará o mundo”. Mas 
qual beleza salvará o mundo? Só a beleza de quem ama e dá a vida para que os outros tenham vida. 
À cultura de competitividade, rivalidade e violência, contrapõe-se uma cultura de fraternidade, 
solidariedade e amor. A vida boa e bela que Deus sonha para nós, finalmente, pode florescer.

-  : Jesus é amado pelo Pai porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quem Dar e receber a vida
dá a vida recebe a vida. “Aquele que quiser salvar sua vida, a perderá; mas, o que perder sua vida 
por causa de mim e do Evangelho, a salvará” (Mc 8,35). Segundo o Papa Francisco “quem dá a 
vida por amor, nunca está sozinho”. É como o grão caído por terra que precisa morrer para que 
nasça a nova planta. Por isso, ninguém vai tirar a vida de Jesus, ele próprio – livremente – a 
entregará.

Efemérides: Estabelecimento, por Getúlio Vargas, da jornada de 8 horas na indústria (1932). 
Morte de Jozip Tito, presidente da ex-Iugoslávia (1980).

Testemunhas do Reino: Pedro de Córdoba, autor do primeiro catecismo na América (1521). 
Cristóbal de Pedraza, bispo de Honduras, “Pai dos povos indígenas” (1547). Maria Marques de 
Santana (Goiás, 2006). 

Santos do dia: Floriano e os Mártires de Lorch (+ 304). Judas Ciríaco (+ 362). Aribo de 
Freising (723-783). Vilerico de Bremen (+ 873). Ladislau de Gielnów (1440-1505). João Martin 
Moyë (1730-1793). 

Liberdade – essa palavra
que o sonho humano alimenta

que não há ninguém que explique
e ninguém que não entenda.

(Cecília Meirelles)
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05 TERÇA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

O Evangelho de hoje relata uma discussão, 
sobre o verdadeiro pastor, entre um grupo de 
judeus e Jesus, na área do templo. Eles têm 
medo de perder sua posição e seu poder. 
Querem que Jesus diga abertamente que é o 
Messias Jesus, para poderem atacá-lo. Jesus, 
porém, não entra na jogada deles. Apenas 
insiste que é o pastor que dá sua vida para que 
suas ovelhas tenham vida.

Antífona da entrada - Ap 19,7.6

Leitura - At 11,19-26

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

Oração do dia

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, cele-
brando o mistério da ressurreição do Senhor, 
possamos acolher com alegria a nossa reden-
ção.

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

19Naqueles dias:  Aqueles que se haviam 
espalhado por causa da perseguição que se 
seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, 
à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora 
não pregassem a Palavra a ninguém que não 

20fosse judeu.  Contudo, alguns deles, habitan-
tes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a 
Antioquia e começaram a pregar também aos 
gregos, anunciando-lhes a Boa-nova do Senhor 

21Jesus.  E a mão do Senhor estava com eles. 
Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se 

22converteram ao Senhor.  A notícia chegou aos 
ouvidos da Igreja que estava em Jerusalém. 

2.  “Lembro o Egito e Babilônia entre os 
meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro ou no 
país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De 
Sião, porém, se diz: "Nasceu nela todo homem; 
Deus é sua segurança". R.

3.  Deus anota no seu livro, onde inscreve 
os povos todos: "Foi ali que estes nasceram". E 
por isso todos juntos a cantar se alegrarão; e, 
dançando, exclamarão: "Estão em ti as nossas 
fontes!" R.

V.  Minhas ovelhas escutam minha voz, eu 
as conheço e elas me seguem. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 10,27

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1.  O Senhor ama a cidade que fundou no 
Monte santo; ama as portas de Sião mais que as 
casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da 
Cidade do Senhor. R.

23Então enviaram Barnabé até Antioquia.  Quan-
do Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia 
concedido, ficou muito alegre e exortou a todos 
para que permanecessem fiéis ao Senhor, com 

24firmeza de coração.  É que ele era um homem 
bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma 

25grande multidão aderiu ao Senhor.  Então 
Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo.            
26 Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. 
Passaram um ano inteiro trabalhando juntos 
naquela Igreja, e instruíram uma numerosa 
multidão. Em Antioquia os discípulos foram, 
pela primeira vez, chamados com o nome de 
cristãos. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 86(87),1-3.4-
5.6-7; (R/. Sl 116[117],1a)

R. Cantai louvores ao Senhor, todas as 
gentes.
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2.  Pelos homens públicos que se declaram 
cristãos, para que sigam de verdade os 
princípios e os critérios do Evangelho, rezemos 

Preces dos fiéis

Evangelho - Jo 10,22-30

22 Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da 
23Dedicação do Templo. Era inverno.   Jesus 

passeava pelo Templo, no pórtico de Salomão. 
24 Os judeus rodeavam-no e disseram: "Até 
quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o  

25Messias, dize-nos abertamente".  Jesus res-
pondeu: "Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. 
As obras que eu faço em nome do  meu Pai dão 

26testemunho de mim;  vós, porém, não acre-
27ditais, porque não sois das minhas ovelhas.  As 

minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as 
28 conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida 

eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai 
29arrancá-las de minha mão.  Meu Pai, que me 

deu estas ovelhas, é maior que todos, e 
30ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai.  Eu 

e o Pai somos um". - Palavra da Salvação.

1.  Pelos discípulos missionários do Senhor 
Jesus, para que, cheios da força do Espí-       
rito, superem todo preconceito, rezemos ao 
Senhor. R.

Irmãs e irmãos: Foi em Antioquia que, pela 
primeira vez, se deu aos discípulos de Jesus de 
Nazaré o nome de «cristãos». Rezemos por 
todos os que, ainda hoje, honram este nome.           
R. Senhor, atendei a nossa prece.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

ao Senhor. R.

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

5.  Por esta nossa assembleia, para que a 
voz de Cristo nos atraia e seduza e ninguém 
possa arrebatar-nos das suas mãos, rezemos ao 
Senhor. R.

4.  Pelos que se declararam cristãos, mas 
não o são, para que pessoas verdadeiramente 
cristãs os levem ao encontro com Cristo, 
rezemos ao Senhor. R.

Deus, nosso Pai, fazei que todos os discí-
pulos e discípulas de seu Filho se alegrem por 
serem cristãos e deem testemunho de sua fé no 
dia a dia de suas vidas.

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

Oração sobre as oferendas

3.  Por todos aqueles que não creem em 
Cristo, nem na Igreja, nem no Evangelho, para 
que encontrem autênticos cristãos, rezemos ao 
Senhor. R.

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.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 10,22-30

O Evangelho de hoje está ligado ao discurso precedente sobre o pastor (cf. Jo 10,1-21). O 
contexto explícito de Jo 10,22-30 – aliás, de Jo 7,1 a 10,21 – é a festa da Dedicação. No 
Evangelho de João, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele diz: “Eu sou o bom pastor. 

O bom pastor dá a vida pelas ovelhas” (Jo 10,11). A Carta aos Hebreus chama Jesus de “pastor 
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supremo das ovelhas” (Hb 13,20). E a Primeira Carta de Pedro repete: “o supremo pastor”                
(1Pd 5,4). 

-  : Em hebraico chama-se Festa de . Em 168 AC, Antíoco IV Festa da Dedicação Hanukká
Epifanes, entrou em Jerusalém, saqueou e profanou o Templo, obrigando os judeus a seguirem 
costumes gregos e contrários à cultura judaica. Judas Macabeu organizou  resistência e em 164 a
aC obteve a vitória, retomou o Templo que foi consagrado novamente. A partir daí passou a ser 
celebrada esta festa, três meses depois da festa de  (das Tendas), próxima a 25 de dezembro, Sucot
portanto no inverno no Oriente e durava oito dias (1Mac 4,36-59). Como sinal de alegria 
acendiam-se muitas luzes em todo o território.

-  : Na Casa do Pai (Jo 2,16), Jesus se sente em casa. Os Jesus caminha pelo Templo
“judeus”, porém, como tantas outras vezes, tentam prendê-lo (7,30.32.44; 8,20), apedrejá-lo ou 
matá-lo (7,1.19.25; 8,37.40.59). Foi também numa festa da Páscoa, no Templo em Jerusalém, 
que foi tomada a decisão de matá-lo (Jo 2,13-22). 

-  : É sempre bom lembrar que “os judeus”, no Evangelho de João, não Os “judeus” o cercam
são o povo de Israel, mas os seus chefes, que não aceitam o testemunho de Jesus e a ele se opõem 
encarniçadamente. A referência é ao Sl 22,17, em que os inimigos cercam o Messias. É o último 
enfrentamento entre Jesus e os seus inimigos antes da Paixão.

-  : Nos sinóticos esta pergunta é feita no Sinédrio por ocasião do julgamento És o Messias?
de Jesus (Mc 14,61). Afinal, se Jesus é o Messias, as falsas expectativas dos chefes devem ser 
suspensas e morrer. Eles próprios deverão perder o poder que detêm. O Messias é herdeiro do 
trono de Davi, isso permitiria colocar Jesus em situação de confronto com Pilatos (Jo 
18,33–19,16). Se Jesus declarar que é o Messias, eles podem acusá-lo diante dos romanos, que 
não toleram pretensões messiânicas. Assim as autoridades judaicas permanecem no poder, ainda 
que submetidas aos romanos.

-  : Toda a vida de Jesus foi mostrar sua missão aos pobres e excluídos (às As minhas ovelhas
suas ovelhas) e não às autoridades que justamente oprimiam o povo. Por isso, a resposta de Jesus 
é a mesma já dada em Lc 22,67 diante do Sinédrio. Mas os chefes – apesar do que testemunham 
dele suas obras, feitas em nome do Pai – não veem e não creem. São cegos que não podem ver e 
crer (Jo 9,40ss.). Se tivessem visto e crido, não teriam crucificado o Senhor da glória (1Cor 2,8). 

-  : Os “judeus” não acreditam porque não são suas ovelhas, quer dizer, Não creem/acreditam
não seguem a ele, o bom pastor, mas outro pastor, a morte. Crer, em última análise, não é uma 
questão teórica, cerebral, mas prática. É um ato de liberdade. É a escolha de Jesus como o 
fundamento da nossa vida. O ser humano sempre vive de fé. Quando esta fé não é dada a Jesus, que 
dá a vida, a pessoa se entrega nas mãos dos ídolos, que tiram a vida (Sl 115).

-  : A “mão” indica a força, o poder, a capacidade de agir. A mão de Arrancá-las da minha mão
Jesus – que é a mesma do Pai – defende as ovelhas, as liberta e dá-lhes a vida que ninguém e nada 
fora dele pode dar. Se, na morte de cruz, foi ferido o pastor e as ovelhas foram dispersadas (cf. Mc 
14,27), na ressurreição, elas foram de novo reunidas. As ovelhas perceberam que esta mão 
pregada na cruz não é impotente, mas, justamente aí, é onipotente!

-  : O plural “somos” mantém a distinção das pessoas, enquanto o Eu e o Pai somos um
singular “um” afirma a unidade das pessoas. Temos aqui o cume da revelação de Jesus. 
Corresponde àquela afirmação em que Jesus diz que o Filho do Homem “se sentará à direita do 
poder de Deus” (Lc 22,69). Pai e Filho são plena comunhão de amor, um único ser e agir, entender 
e querer. É o mistério de um Deus que é uno, mas não solitário, pois é perfeita unidade de amor 
entre Pai e Filho. Jesus, de fato, é o Cristo, mas de outra maneira, inesperada e insuperável: é o 
Outro, Deus mesmo, o Filho que, distinto do Pai, é uma coisa só com o Pai. 
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Jesus revela sua verdadeira identidade: “Ele e o Pai são um!” Esta fórmula deu fundamento 
para as reflexões cristológicas conciliares dos primeiros séculos. O Concílio de Calcedônia (451) 
afirma: “Todos nós unanimemente ensinamos a confessar que o Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, 
perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem... 
da mesma substância do Pai, segundo a divindade e da nossa mesma substância segundo a 
humanidade...” Tão humano só podia ser divino! Tão divino só podia se tornar humano! Este é 
Jesus, o bom e belo pastor, que nós seguimos – ou deveríamos seguir – como ovelhas que 
escutam a sua voz!

Santos do dia: Máximo de Jerusalém (III-IV século). Irene de Tessalônica (+ 310). Waldrada 
(500-563). Gotardo de Hildesheim (960-1038). Ângelo o Carmelita (1185-1220/1225). Juta de 
Sangershausen (1200-1260). Núncio Sulpício (1817-1836). 

Testemunhas do Reino: Isaura Esperanza (1980, El Salvador). Bárbara Ann Ford (Guatemala, 
2001). 

Efemérides: Dia da Comunidade. Dia do Expedicionário. Dia do Campo. Dia dos Mártires de 
Honduras (1º domingo de maio). Dia Nacional das Comunicações. Criação da Escola Naval (1808). 
Nascimento de Cândido Rondon (1865).

QUARTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Jesus vive totalmente referido ao Pai. O Pai o 
enviou e ele faz o que o Pai lhe ordena. Quem o 
vê vê o Pai. Ele é a própria Palavra do Pai. Jesus 
não julga ninguém, pois quer salvar a todos. 
Cada um se julga a si mesmo pela atitude que 
toma diante da Palavra, que nos julgará no 
último dia.

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

Antífona da entrada - Sl 17,50;21,23

Oração do dia

Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória 
dos humildes, e felicidade dos justos, atendei 
com bondade as nossas preces, e sacia sempre 
com vossa plenitude os que anseiam pelas 
riquezas que prometestes.

Leitura - At 12,24 – 13,5a

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias:  A palavra do Senhor cres-24

cia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e 25

Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram 
de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado 
Marcos.  Na igreja de Antioquia, havia pro-13,1

fetas e doutores. Eram eles: Barnabé, Simeão, 
chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, 
que fora criado junto com Herodes, e Saulo.                
2 Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em 
honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo 
disse: "Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim 
de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei." 
3 Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as 
mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos 
partir.  Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e 4

Saulo desceram a Selêucia e daí navegaram 
para Chipre.  Quando chegaram a Salamina, 5ª

começaram a anunciar a Palavra de Deus nas 
sinagogas dos judeus. Eles tinham João como 
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ajudante. - Palavra do Senhor.

1.  Que Deus nos dê a sua graça e sua bên-
ção, e sua face resplandeça sobre nós! Que na 
terra se conheça o seu caminho e a sua salvação 
por entre os povos. R.

3.  Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, 
que todas as nações vos glorifiquem! Que o 
Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem 
os confins de toda a terra! R.

R. Que as nações vos glorifiquem, ó 
Senhor, que todas as nações vos glorifi-
quem.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Eu sou a luz do mundo; aquele que me 

segue, não caminha entre as trevas, mas terá a 
luz da vida. R.

Evangelho - Jo 12,44-50

Aclamação ao Evangelho - Jo 8,12

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

44 Naquele tempo: Jesus exclamou em alta 
voz: "Quem crê em mim, não é em mim que crê, 

45mas naquele que me enviou.  Quem me vê, vê 
46aquele que me enviou.  Eu vim ao mundo como 

luz, para que todo aquele que crê em mim não 
47permaneça nas trevas.  Se alguém ouvir as 

minhas palavras e não as observar, eu não o 
julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, 

48mas para salvá-lo.  Quem me rejeita e não 
aceita as minhas palavras já tem o seu juiz: a 
palavra que eu falei o julgará no último dia.              
49 Porque eu não falei por mim mesmo, mas o 
Pai, que me enviou, ele é quem me ordenou o 

2.  Exulte de alegria a terra inteira, pois jul-
gais o universo com justiça; os povos governais 
com retidão, e guiais, em toda a terra, as na-
ções. R.

Salmo responsorial - Sl 66(67),2-3.5.6 
e 8 (R/. 4)

5. Para que os membros desta assembleia 
não falem das coisas de Deus segundo o seu 
pensamento, mas movidos pelo Espírito, ore-
mos, irmãos.

Irmãos e irmãs: Enquanto a Igreja de 
Antioquia celebrava a Liturgia, o Espírito Santo 
convocou Paulo e Barnabé para a sua primeira 
grande obra evangelizadora. Oremos para que 
este chamado continue a acontecer em nossas 
paróquias e comunidades, dizendo: R. Ouvi-
nos, Senhor.

Preces dos fiéis

1. Para que os enviados a pregar o Evan-
gelho sejam fiéis à missão recebida e semeiem a 
palavra de Deus com generosidade, oremos, 
irmãos. R.

2. Para que os que vivem nas trevas pos-
sam ver o Senhor Jesus, que veio ao mundo co-
mo luz, e acreditar no Pai que o enviou, oremos, 
irmãos. R.

3. Para que a Eucaristia leve a Igreja a par-
ticipar com entusiasmo na obra de Cristo e a 
enfrentar com fé as dificuldades, oremos, ir-
mãos. R.

4. Para que os cristãos rezem e pensem 
cada vez mais a partir da Bíblia, livro da palavra 
de Deus, luz para os nossos passos, oremos, 
irmãos. R.

Senhor, nosso Deus, reanimai a fé dos men-
sageiros de hoje, que receberam no batismo a 
vida de filhos e a missão de evangelizar. 

Ó Deus, que, pelo sublime diálogo deste 
sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e 
suprema divindade, concedei que, conhecendo 
vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida.

Oração sobre as oferendas

50que eu devia dizer e falar.  E eu sei que o seu 
mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu 
digo, eu o digo conforme o Pai me falou."                  
- Palavra da Salvação.
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Diz o Senhor: Fui eu que vos escolhi do mun-
do e enviei, para produzirdes fruto, e o vosso 
fruto permaneça, aleluia!

Antífona da comunhão - Jo 15,16.19 Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 12,44-50

-  O tema da fé é fundamental para a teologia Quem crê em mim, crê em quem me enviou: 
joanina. Crer em Jesus não é simplesmente uma resposta racional que confessa sua encarnação e 
envio da parte de Deus. Significa aceitar o projeto amoroso de salvação feito por Deus em favor de 
todas as pessoas. Por isso, crer no Filho, enviado pelo Pai, é a decisão que salva a humanidade da 
mentalidade mundana.

-   Trata-se do último apelo de Jesus aos seus ouvintes, para que, Exclamou em alta voz:
crendo nele, tenham vida. Ressoam aqui os temas presentes no Prólogo (Jo 1,1-18) e repetidos ao 
longo do Quarto Evangelho. 

-  Luz e trevas: Reconhecendo-se como parte do plano de Deus e imerso em seu plano de 
salvação, as pessoas se tornam capazes de crer no seu amor e de conhecer a verdade que as liberta. 
Este é o sentido último das Escrituras e da obra de Jesus, que, aliás, não é sua, mas do Pai, que o 
enviou. Assim, sua vida é iluminada por uma revelação diferente do que o mundo judaico esperava, 
uma forma diferente de messianismo e liberta os seres humanos das trevas. Jesus ilumina a 
imagem que as pessoas têm do Pai, oferecendo o amor de Deus como sua grande identidade.

-  Não falei por mim mesmo: Esta afirmação será desenvolvida no diálogo de Jesus com 
Filipe, no qual ensina que aquele que vê Jesus vê o Pai (Jo 14,9-10). A ideia que Deus colocará sua 
palavra na boca de um enviado é muito antiga, está presente no Deuteronômio quando fala de um 
“profeta como Moisés” (Dt 18,18s). 

- A palavra dita por Jesus gera a vida eterna (cf. Jo 5,24). O Seu mandamento é a vida eterna: 
funcionamento não é como um ritual mágico. A palavra dá testemunho da relação entre o Pai e o 

-   Uma vez que Jesus é enviado de Deus, fala com autoridade. Por Ouvir minhas palavras:
isso, suas palavras são nova lei que ilumina o coração de todo ser humano. Observar suas palavras, 
portanto, impulsiona as pessoas ao Pai. Essa é, inclusive, a direção da fé em Jesus: o que crê em 
Jesus e observa suas palavras, aproxima-se de Deus.

-   A fé neste projeto levado ao ápice com o envio do Filho e Ver quem envia o Filho:
consumado em sua morte e ressurreição faz com que o ser humano seja o que ele é, ou seja, filho e 
filha de Deus. Deus enviou o Filho para que nós nos tornássemos filhos seus. 

-   Contudo, é preciso dizer que a teologia joanina não trata a relação de Ele quem me ordenou:
Jesus com o Pai como se fosse um profeta, que simplesmente fala o que se lhe pede. Esta ordem do 
Pai não é um imperativo exterior, mas uma exigência que brota da unidade entre o Pai e o Filho: a 
vontade de ambos forma uma mesma realidade.

O
 Evangelho de hoje faz parte de um contexto maior: Jo 12,37-50. O tema central é a falta de 
fé em Jesus, mesmo diante dos sinais que ele realiza em nome do Pai. Daí o grito de Jesus: 
“Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou...” Esta afirmação 

contundente que ouvimos no início da proclamação do Evangelho (v. 44) é um convite dramático 
de Jesus para que seja ouvido. Por isso, a visão não é pessimista ou punitiva: o texto final do 
capítulo 12 é um chamado para abrir os leitores à fé.

0

5

25

75

95

100

maio_final

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:35:42



D
ia

 0
7 

de
 M

ai
o 

- 
Q

ui
nt

a-
fe

ira
 d

a 
4ª

 S
em

an
a 

da
 P

ás
co

a

30

Filho e o amor que se estabelece entre eles é colocado diante das pessoas como caminho de 
salvação. Ao entrar neste caminho, já é possível experimentar a vida eterna na existência terrena. 
Agora, os seres humanos têm na palavra de Jesus uma nova lei, um novo mandamento para 
acercar-se a Deus. 

As diferentes linhas judaicas esperavam um Messias forte, militar, imperioso. Jesus mostra 
que a grande vontade de Deus é que as pessoas tenham a vida eterna. Neste caminho, somos 
convidados a também começar a experimentar a vida eterna em nossa existência, à medida que nos 
sentimos filhos amados de Deus e dentro de um grande projeto de salvação, que zela pela nossa 
felicidade e realização plena no Pai.

Santos do dia: Evódio (+ 68). Valeriano de Auxerre (300-366). Brito de Trier (+ 385). 
Domiciano de Maastricht (500-560). João de Beverly (650-721). Petrônio de Montecassino (670-
750). Bóris da Bulgária (+ 907). Gisela da Hungria (985-1060). Francisco de Montmorency-Laval 
(1623-1708). 

Efemérides: Dia Mundial do Selo. Dia do Cartógrafo. Dia do Taquígrafo. Dia da Defesa do 
Consumidor, no Estado de São Paulo. Nascimento de Sigmund Freud (Áustria, 1856). A Corte 
Constitucional da Colômbia legaliza a “dose pessoal” de narcóticos (1994).

Testemunhas do Reino: Oscar Alarjarin (Argentina, 1977).

07 QUINTA-FEIRA FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia da semana do Tempo Pascal)

Oração do dia

Antífona da entrada - Sl 67,8-9.20

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

Ó Deus, que restaurais a natureza humana 
dando-lhe uma dignidade ainda maior, con-
siderai o mistério do vosso amor, conservando 

Jesus é um Messias pequeno, humilde, 
pobre. Coloca-se a serviço de seus irmãos e 
irmãs, para que estes, seguindo-O e imitando 
seu exemplo, se tornem servos também. O 
caminho de Jesus não é o caminho da glória, 
mas do amor que serve. O alimento para seguir 
Jesus é a celebração da Santa Liturgia, na Mesa 
da Palavra e na Mesa da Eucaristia. 13 Paulo e seus companheiros embarcaram 

em Pafos e chegaram a Perge da Panfília. João 
14deixou-os e voltou para Jerusalém.  Eles, 

porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia 
da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de 

15sábado, sentaram-se.  Depois da leitura da Lei 
e dos Profetas, os chefes da sinagoga manda-
ram dizer-lhes: "Irmãos, se vós tendes alguma 

                   palavra para encorajar o povo, podeis falar." 
16 Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e 
disse: "Israelitas e vós que temeis a Deus, 

17escutai!  O Deus deste povo de Israel escolheu 
os nossos antepassados e fez deles um grande 
povo quando moravam como estrangeiros no 

Leitura - At 13,13-25

para sempre os dons da vossa graça naqueles 
que renovastes pelo sacramento de uma nova 
vida.

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
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18Egito; e de lá os tirou com braço poderoso.  E, 
durante mais ou menos quarenta anos, cercou-

19os de cuidados no deserto.  Destruiu sete 
nações na terra de Canaã e passou para eles      

20a posse do seu território,  por quatrocentos e 
cinquenta anos aproximadamente. Depois 
disso, concedeu-lhes juízes, até ao profeta 

21Samuel.  Em seguida, eles pediram um rei e 
Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo 
de Benjamim, que reinou durante quarenta 

22anos.  Em seguida, Deus fez surgir Davi como 
rei e assim testemunhou a seu respeito: 
'Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo 
o meu coração, que vai fazer em tudo a minha 

23vontade.'  Conforme prometera, da descen-
dência de Davi Deus fez surgir para Israel um 

24Salvador, que é Jesus.  Antes que ele che-
gasse, João pregou um batismo de conversão 

25para todo o povo de Israel.  Estando para 
terminar sua missão, João declarou: 'Eu não sou 
aquele que pensais que eu seja! Mas vede: de-
pois de mim vem aquele, do qual nem mereço 
desamarrar as sandálias'.- Palavra do Senhor.

4.  Minha verdade e meu amor estarão 
sempre com ele, sua força e seu poder por meu 

1.  Ó Senhor, eu cantarei eternamente o 
vosso amor, de geração em geração eu cantarei 
vossa verdade! Porque dissestes: "O amor é 
garantido para sempre!" E a vossa lealdade é tão 
firme como os céus. R.

R.  Ó Senhor, eu cantarei eternamente 
o vosso amor.

Salmo responsorial - Sl 88(89),2-3.21-
22.25.27 (R/. cf. 2a)

3.  Não será surpreendido pela força do ini-
migo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-
lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e 
agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que 
o odeiam. R.

2.  Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, 
e o ungi, para ser rei, com meu óleo consagra-
do. Estará sempre com ele minha mão onipo-
tente, e meu braço poderoso há de ser a sua 
força. R.

Irmãos e irmãs em Cristo: Num breve re-
sumo da história da salvação, Paulo mostra que 
Jesus é o Messias prometido por Deus e 
esperado pelo povo. Rezemos, com esperança, 
pelo mundo inteiro, tão necessitado de salva-
ção: R. Ouvi-nos, Senhor Jesus.

V.  Jesus Cristo, a fiel testemunha, primo-
gênito dos mortos, nos amou, e do pecado nos 
lavou, em seu sangue derramado. R.

2. Com os cristãos e cristãs do Brasil e do 
mundo, e com os catecúmenos que vão se 

nome crescerão. Ele, então, me invocará: 'Ó 
Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois 
meu Rochedo onde encontro a salvação! R.

Aclamação ao Evangelho - Ap 1,5ab

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Evangelho - Jo 13, 16-20

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus 
lhes disse:  Em verdade, em verdade vos digo: 16

o servo não está acima do seu senhor e o 
mensageiro não é maior que aquele que o 
enviou.  Se sabeis isto, e o puserdes em prá-17

tica, sereis felizes.  Eu não falo de vós todos. Eu 18

conheço aqueles que escolhi, mas é preciso 
que se realize o que está na Escritura: 'Aquele 
que come o meu pão levantou contra mim o 
calcanhar.'  Desde agora vos digo isto, antes de 19

acontecer, a fim de que, quando acontecer, 
creiais que eu sou.  Em verdade, em verdade 20

vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me 
recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele 
que me - Palavra da Salvação.enviou".

Preces dos fiéis

1. Com os Patriarcas, os Profetas e Davi, 
com João Batista, Paulo de Tarso e Barnabé, 
com Maria e todos os pobres de Israel, oremos, 
irmãos, ao Messias. R.
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embebendo do Evangelho, oremos, irmãos, ao 
Filho de Deus. R.

4.  Com os que Cristo escolheu e agora o 
seguem com sua cruz, com os que lutam sem 
desanimar, e com os que sabem recomeçar, 
oremos, irmãos, ao Redentor. R.

3.  Com os que lavam os pés dos pobres, 
com os que bendizem a Deus por sua presença 
e com os que põem em prática o Evangelho, 
oremos, irmãos, ao Salvador. R.

Senhor Jesus, dai-nos a graça de receber 
com alegria os apóstolos e os profetas do nosso 
tempo, que vêm até nós em vosso nome, e 
aprendamos com eles a ser discípulos missio-
nários do vosso Reino. Vós que viveis e reinais 
com o Pai na unidade do Espírito Santo

5.  Com os fiéis presentes nesta assembleia 
eucarística, e com os irmãos e irmãs que estão 
doentes em casa ou nos hospitais, oremos, 
irmãos, ao Médico divino. R.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Oração depois da comunhão

Deus eteno e todo-poderoso, que, pela res-
surreição de Cristo, nos renovais para a vida 
eterna, fazei frutificar em nós o sacramento 
pascal, e infundi em nossos corações a fortaleza 
desse alimento salutar.

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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 13,16-20

-   É uma das cenas mais conhecidas por nossos fiéis é o lava-pés, a Depois de lavar os pés:
grande mostra de humildade e serviço de Jesus. O lava-pés é sobretudo ação, é serviço. Por isso, é 
descrito com sete verbos: levantou-se (da mesa), tirou (as roupas), pegou (uma toalha), amarrou-a 
(na cintura), colocou (água na bacia), começou a lavar (os pés dos discípulos) e a enxugá-los (com 
a toalha). A ação de Jesus (vv. 4-5) suscita a reação de Pedro e o diálogo com Jesus (vv. 6-11), que, 
então, explica o significado do gesto (vv. 12-17). Tudo termina com nova alusão a Judas (vv. 18), à 
eleição divina (v. 19-20) e à necessidade de se receber os enviados (vv. 21).

O
 capítulo 13, no qual está inserido o Evangelho de hoje, abre a segunda parte do Evangelho 
de João (Jo 13,1–20,31). O v. 1 anuncia os temas dessa segunda parte: “Antes da festa da 
Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. A hora de passar desse mundo para o 

Pai. Ele, que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13,1). São três os 
temas: a Páscoa; a consciência de Jesus como Filho do Pai; a hora do perfeito amor, manifesta e 
realizada na cruz. Neste Evangelho, Jesus assegura o plano de Deus, com consciência de estar 
cumprindo seus desígnios e manifestando sua continuidade na comunidade de discípulos.

-   No lava-pés, Jesus mostra a resposta natural daquele que vive a O servo não está acima:
vida eterna, sentindo-se filho de Deus: colocar-se à disposição do outro por meio do serviço. O 
serviço é um caracterizador de quem  experimenta a vida nova alcançada pela fé em Jesus.

-  Se sabeis isto: Não é possível ser fiel a um mandamento se ele não está profundamente 
vivo na consciência das pessoas. A visão judaica sobre o ser humano é integral: o “saber” não é 
reservado somente para a razão. É todo o ser, com seu intelecto, sentimentos, afeto, 
espiritualidade, que passa a “saber”, “compreender”.

-  Puserdes em prática: A felicidade não é alcançada pelo assentimento à mensagem. Jesus 
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-   O texto bíblico não tem o foco em Judas. É preciso que se realize o que está nas Escrituras:
Sua missão é lida a partir de um plano muito maior de salvação, que está enraizado na história de 
Israel. Por isso, Jesus lê sua vida a partir das Escrituras. Assim, tem clara consciência de que está 
cumprindo os desígnios de Deus.

Para que o mundo conheça a Cristo, não podemos abrir mão do testemunho e valorizar somente 
o anúncio. É preciso que nossa vida e nossas relações com a comunidade manifestem o amor entre 
o Pai e o Filho, que é derramado também nos discípulos. Assim, o luzeiro que é capaz de 
evangelizar o mundo é nosso testemunho de que Jesus continua vivo em sua Igreja, completado 
pela pregação, que dá o sentido do testemunho e do que cremos.

-   Jesus deixa claro qual deve ser o objeto da fé dos discípulos: é Para que creiais que eu sou:
preciso crer que ele é, ou seja, Jesus é o que diz, o Enviado de Deus, que está em perfeita comunhão 
e unidade com ele, como Pai e Filho.

-   Trata-se do tema da traição de Judas. Ele já havia aparecido no Eu não falo de todos vós:
início do capítulo, indicando que o diabo havia colocado no coração de Judas o projeto de entregar 
Jesus, mesmo sabendo de sua origem divina (Jo 13,2). Adiante, o narrador indica que este projeto 
não está acima do projeto de Deus: o próprio Jesus sabia que não estavam todos puros e qual deles 
o entregaria (Jo 13,10-11).

-   Jesus é “dono” da situação. Não se mostra ingênuo, Vos digo antes de acontecer:
especialmente no momento em que está tão próxima a consumação do projeto do Pai.

-   Diante de sua iminente morte, Jesus mostra que permanecerá vivo. Aquele que eu enviar:
Sua presença estará nos discípulos. Assim, sua afirmação “eu sou” é desenhada em traços de 
eternidade. Os discípulos são a garantia de que o Pai, o Filho e os discípulos estão em comunhão 
profunda.

aqui estabelece um caminho necessário para que o ser humano seja feliz: passar do discurso à 
ação. O amor não é só um slogan para o projeto de Deus, é condição essencial para que novas 
relações sejam construídas.

Santos do dia: Flávia Domitila, que, segundo outros, se comemora dia 12 (séc. I). 

Testemunhas do Reino: Guru Nanak, fundador do Sikhismo (1539). Idalia López (El Salvador, 
1984)

Efemérides: Dia do Silêncio. Dia do Oftalmologista. Nascimento de J. Brahms (1833). 
Nascimento de P. I. Tchaikovsky (1840).

SEXTA-FEIRA DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Jesus começa a preparar os discípulos para 
a sua partida. É natural que fiquem ansiosos e 
preocupados. Por isso, Jesus lhes diz que vai 
lhes preparar um lugar, para que eles estejam 
eternamente com ele. Ele é o caminho, a ver-
dade e a vida!

Antífona da entrada - Ap 5,9-10

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

08

0

5

25

75

95

100

maio_final

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:35:43



D
ia

 0
8 

de
 M

ai
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
4ª

 S
em

an
a 

da
 P

ás
co

a

34

Oração do dia

Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia 
da Pisídia, Paulo disse na sinagoga:  "Irmãos, 26

descendentes de Abraão, e todos vós que te-
meis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem 
de salvação.  Os habitantes de Jerusalém e 27

seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao 
condená-lo, cumpriram as profecias que se 
leem todos os sábados.  Embora não encon-28

trassem nenhum motivo para a sua condenação, 
pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de 29 

realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito 
de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram 
num túmulo.  Mas Deus o ressuscitou dos 30

mortos  e, durante muitos dias, ele foi visto por 31

aqueles que o acompanharam desde a Galileia 
até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de 
Jesus diante do povo.  Por isso, nós vos 32

anunciamos este Evangelho: a promessa que 
Deus fez aos antepassados,  ele a cumpriu para 33

nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, 
como está escrito no salmo segundo: 'Tu és o 
meu filho, eu hoje te gerei'". - Palavra do 
Senhor.

Deus, a quem devemos a liberdade e a 
salvação, fazei que possamos viver por vossa 
graça e encontrar em vós a felicidade eterna, 
pois nos remistes com o sangue do vosso Filho. 

Leitura - At 13,26-33

1.  "Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei  
e em Sião, meu monte santo, o consagrei!" O 
decreto do Senhor promulgarei, foi assim que 
me falou o Senhor Deus: "Tu és meu Filho, e eu 
hoje te gerei!" R.

2.  Podes pedir-me, e em resposta eu te 
darei por tua herança os povos todos e as 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Salmo responsorial - Sl 2,6-7.8-9.10-11 
(R/. 7)

R.  Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei!

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,6

O que Jesus disse aos seus discípulos 
históricos diz também a nós, seus discípulos 
missionários, hoje: “Não se perturbe o vosso 
coração”. Escutemos a sua voz e supliquemos: 
com toda a nossa fé. R. Ouvi, Senhor Jesus, a 
nossa prece.

Preces dos fiéis

nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. 
Com certo férreo haverás de dominá-los, e 
quebrá-los como um vaso de argila! R.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Jo 14,1-6

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu-
los:  "Não se perturbe o vosso coração. Tendes 1

fé em Deus, tende fé em mim também.  Na casa 2

de meu Pai há muitas moradas. Se assim não 
fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar 
para vós,  e quando eu tiver ido preparar-vos um 3

lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que 
onde eu estiver estejais também vós.  E para 4

onde eu vou, vós conheceis o caminho".  Tomé 5

disse a Jesus: "Senhor, nós não sabemos para 
onde vais. Como podemos conhecer o cami-
nho?"  Jesus respondeu: "Eu sou o Caminho, a 6

Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por 
mim". - Palavra da salvação. 

1.  Pelos descendentes de Abraão que te-
mem a Deus, pelos cristãos, que adoram a 
Jesus Cristo, e pelos homens e mulheres que 
buscam a verdade, oremos, irmãos. R.

3.  E agora, poderosos, entendei; sobera-
nos, aprendei esta lição: Com temor servi a 
Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homena-
gem com respeito! R.

V.  Sou o caminho, a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim. R.
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3.  Pelos cristãos e cristãs que creem que na 
casa do Pai há muitas moradas e que Jesus não 
perderá nenhum dos que o Pai lhe deu, oremos, 
irmãos. R.

2.  Pelos missionários que pregam o Evan-
gelho, pelos pastores que anunciam a ressur-
reição e pelas comunidades que celebram a 
Páscoa, oremos, irmãos. R.

4.  Pelos doentes que recorrem a Jesus, 
pelos que sentem que a alegria de Jesus é estar 
com eles e pelos que estão no caminho que leva 
ao Pai, oremos, irmãos. R.

5.  Pelos membros de nossa comunidade 
que comungam, pelos que servem o Senhor 
Jesus nos mais humildes e pelos que o aclamam 
com salmos de alegria, oremos, irmãos.  R.

Senhor Jesus Cristo, verdade e vida dos que 
vos procuram, mostrai-nos o Pai, e isso nos 
basta. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos.

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

Oração depois da comunhão

Oração sobre as oferendas

Antífona da comunhão - Rm 4,25

O Cristo Senhor foi entregue por nossos 
pecados, e ressuscitou para nossa justificação, 
aleluia!

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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,1-6

-   Dois motivos, com razão, deixaram os discípulos Não se perturbe o vosso coração:
perturbados: a) Jesus anunciou a sua partida (eles vão ficar sem Jesus); b) o anúncio da traição de 
Judas que rompe com a comunidade (já não são mais Doze). Por isso, Jesus pede que o seu 
coração se acalme e não se perturbe. A frase será repetida e alongada mais adiante: “Não se 
perturbe e não se intimide o vosso coração” (Jo 14,27).

-   A partida de Jesus é necessária. Ele precisa retornar ao seio do Pai. Assim como Tendes fé:
os sinais fizeram com que os discípulos cressem em Jesus, a sua partida não deve ser vista como 
uma ausência, mas o cumprimento da missão. Isso pode ser entendido à luz da fé. Não é qualquer 
fé: eles devem ter fé em Deus e fé em Jesus!

-   Os judeus diziam que o Templo era o “lugar” da Um lugar: Jesus irá preparar um “lugar”.
morada de Deus (ver Jo 11,48), onde deviam encontrar segurança, era cópia da morada verdadeira 
de Deus. Mas Jesus já havia denunciado que eles fizeram da casa do Pai um lugar de comércio (Jo 
2,16). Portanto, este novo lugar misterioso não será mais construído por mãos humanas, como dirá 

O
 capítulo 14 do Evangelho de João é uma unidade. É um longo discurso de Jesus, somente 
com poucas perguntas dos discípulos. Está situado depois do lava-pés e do anúncio da 
traição de Judas (Jo 13). O tema gira em torno da partida de Jesus e da preparação dos 

discípulos para que continuem a caminhada com fé em Jesus e aponta para a vivência no amor e na 
espera escatológica. O texto de hoje reflete apenas os primeiros seis versículos deste ensinamento.

-   Jesus vai partir, mas não vai para qualquer lugar. Retorna de onde veio. Na casa de meu Pai:
Assim como veio ao encontro dos primeiros discípulos (Jo 1,35-51), estará lá também aguardando 
quando chegar a hora deles partirem e irem ao encontro do Pai. Jesus retorna para a casa do Pai. A 
casa é o lugar do aconchego, da segurança, do bem estar.
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-  Quando Jesus afirma que Ele é o Caminho não quer dizer que é uma mudança O Caminho: 
de lugar, mas é uma maneira de entrar na intimidade do Pai. Ele define também a sua missão. Ele é o 
caminho que conduz a Deus. É por meio dele que chegamos a Deus. Os primeiros cristãos, com 
razão, diziam que seguiam o “Caminho” (At 9,3; 18,25-26; 19,9.23). 

-  No Evangelho de João por sete vezes, utiliza o verbo com complemento: Eu sou o Eu sou...: 
Pão da Vida (6,36.41.48.51); Eu sou a Luz do mundo (8,12; 9,5); Eu sou a Porta (10,7.9.11.14); Eu 
sou o Bom Pastor (10,11.14); Eu sou a Ressurreição e a Vida (11,25); Eu sou o Caminho, a Verdade 
e a Vida (14,6); Eu sou a Videira Verdadeira (15,1.5). Ou seja, por sete vezes (o número perfeito) 
Jesus diz quem e o que Ele é!

a Carta aos Hebreus (9,15-5), mas pelo próprio Jesus, e lá haverá muitos lugares, isto é, haverá 
lugar para todos.

Jesus inaugura a sua partida que é também o início do nosso retorno ao Pai. Ao mesmo tempo 
ele prepara os discípulos para a caminhada da Igreja que deve seguir suas pegadas. Na Oração 
Eucarística proclamamos: “Caminhamos na estrada de Jesus!”. Nós sabemos que ele é o Caminho 
e que ele está presente nesta caminhada. E nos dá a segurança que quando nossa missão também 
se cumprir, teremos um lugar garantido, teremos a nossa morada, o nosso “cantinho”. Este 
caminho que iniciamos quando aderimos à fé e entramos nesta “vida eterna” da qual tanto fala o 
Evangelho de João. Esta só se concretizará em sua plenitude na Casa do Pai.

-  Conhecer o caminho: Os judeus sabiam que no Antigo Testamento o Senhor havia 
caminhado com eles, feito caminho da escravidão para a Terra Prometida. A Lei dada por Deus ao 
povo era como um caminho a seguir (ver o Salmo 119) e uma das estrofes dizia: “Tua Palavra é 
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho” (Sl 119,105). Com Jesus, há uma nova Lei, o 
caminho do Amor (Jo 13,34; 15,12) que deve ser seguido pelos discípulos.

-   Este discípulo é também chamado Dídimo que significa “gêmeo”. Ele já havia se Tomé:
manifestado por ocasião da morte de Lázaro quando convidou os discípulos para irem a Judeia e 
“morrer com Jesus” (Jo 11,16). E irá aparecer sem fé e depois confessar sua crença na ressurreição 
de Jesus (20,24-29) e por fim na pesca milagrosa (21,2). É o modelo do discípulo que precisa 
perguntar e ver para crer.

-   Jesus é a Verdade porque revelou o verdadeiro rosto de Deus Pai, e A verdade e a Vida:
revelou também quem é o ser humano. Ele é também a Vida porque ele comunica a vida que está 
em Deus e faz de nós filhos de Deus (Jo 1,4; 5,26; 6,57) e porque veio “para que todos tenham a 
vida e a tenham em abundância” (10,10).

Testemunhas do Reino: Vicente Cañas, missionário jesuíta, assassinado pelos que cobiçavam 
as terras dos índios que ele acompanhava (Mato Grosso, 1987). Nicolau Van Kleef (Panamá, 1989). 

Memória histórica: Nascimento de Miguel Hidalgo, Pai da Pátria (México, 1753). Carlos III 
ordena “que se extingam os idiomas indígenas e se imponha o castelhano” (1770).

Santos do dia: Vítor de Milão (+ 303). Bonifácio IV (+ 615). Iduberga de Nivelles (600-652). 
Frederico de Hirsau (+ 1071). Clara Fey (1815-1894). 

Liberdade de expressão

Liberdade de viver sem penúria

(F. D. Roosevelt, 1941)

Liberdade religiosa

Liberdade de viver sem medo
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09 SÁBADO DA 4ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Na pessoa, na vida, no rosto humano de 
Jesus, se reflete a face do Pai. Tal pai tal filho! O 
totalmente Outro se tornou totalmente próximo. 
O relacionamento que existe entre eles é o que 
deve existir entre nós. É neste relacionamento 
que o Pai quer nos introduzir, para que pos-
samos também nós reproduzir na história o que 
Deus vive na glória.

Antífona da entrada - 1Pd 2,9

44 No sábado seguinte, quase toda a cidade 
45se reuniu para ouvir a palavra de Deus.  Ao 

verem aquela multidão, os judeus ficaram 
cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-

46se ao que Paulo dizia.  Então, com muita 
coragem, Paulo e Barnabé declararam: "Era 
preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a 
vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais 
indignos da vida eterna, sabei que nos vamos 

 47dirigir aos pagãos.  'Porque esta é a ordem que 
o Senhor nos deu: 'Eu te coloquei como luz para 
as nações, para que leves a salvação até os 

48confins da terra'".  Os pagãos ficaram muito 
contentes, quando ouviram isso, e glorificavam 

Leitura - At 13,44-52

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

Oração do dia

Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos 
viver sempre mais o mistério pascal para que, 
renovados pelo santo batismo, possamos, por 
vossa graça, produzir muitos frutos e chegar às 
alegrias da vida eterna. 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

a palavra do Senhor. Todos os que eram destina-
49dos à vida eterna, abraçaram a fé.  Desse 

modo, a palavra do Senhor espalhava-se por 
50toda a região.  Mas os judeus instigaram as 

mulheres ricas e religiosas, assim como os ho-
mens influentes da cidade, provocaram uma 
perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsa-

51ram-nos do seu território.  Então os apóstolos 
sacudiram contra eles a poeira dos pés, e foram 

52para a cidade de Icônio.  Os discípulos, porém, 
ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo.        
- Palavra do Senhor.

R. Os confins do universo contempla-
ram a salvação do nosso Deus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

V. Se guardais minha palavra, diz Jesus, 
realmente vós sereis os meus discípulos. R.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-3ab. 
3cd-4 (R/. 3cd)

3.  Os confins do universo contemplaram a 
salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Jo 14,7-14

2.  O Senhor fez conhecer a salvação, e às 
nações, sua justiça; recordou o seu amor 
sempre fiel pela casa de Israel. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 8, 31b-32

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço 
forte e santo alcançaram-lhe a vitória. R.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discí-
7pulos:  Se vós me conhecêsseis, conheceríeis 
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A evangelização dos gentios foi acelerada 
também graças à resistência de Israel em ver em 
Jesus o Messias prometido. O episódio narrado 
hoje no livro dos Atos dos Apóstolos retrata bem 
isso. Rezemos para que os missionários e 
missionárias não desanimem diante das 
dificuldades. R. Jesus Ressuscitado, ouvi-
nos.

2.  Pelos missionários que anunciam a 
Palavra, pelos que são perseguidos, expulsos e 

também o meu Pai. E desde agora o conheceis e 
8o vistes".  Disse Filipe: "Senhor, mostra-nos o 

9Pai, isso nos basta!”  Jesus respondeu: "Há tan-
to tempo estou convosco, e não me conheces, 
Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu 

10dizes: 'Mostra-nos o Pai'?  Não acreditas que 
eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras 
que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, 
mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza 

11as suas obras.  Acreditai-me: eu estou no Pai e 
o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por 

12
causa destas mesmas obras.  Em verdade, em 
verdade vos digo, quem acredita em mim fará as 
obras que eu faço, e fará ainda maiores do que 

13estas. Pois eu vou para o Pai,  e o que pedirdes 
em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai 

14seja glorificado no Filho.  Se pedirdes algo      
em meu nome, eu o realizarei.- Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

1.  Pelas Igrejas que nasceram dos gentios, 
e pelas que ainda hoje continuam a florescer e a 
dar frutos, rezemos, irmãos. R.

maltratados, rezemos, irmãos. R.
3.  Pelos discípulos e discípulas sempre 

inquietos como Filipe, e pelos que, na face do 
Filho, adoram o Pai, rezemos, irmãos. R.

4.  Pelos que convivem com os rejeitados 
da sociedade, e pelos que escutam as súplicas 
dos que sofrem, rezemos, irmãos. R.

5.  Pelos membros de nossas comunidades 
que sem cessar buscam o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo, rezemos, irmãos. R.

Jesus Cristo, Senhor Ressuscitado, fazei 
que o coração de cada homem e de cada mulher 
repouse em vós e em vós seja saciado. Vós que 
viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

Oração sobre as oferendas 

Tendo participado do sacramento do Corpo 
e do Sangue do vosso Filho, nós vos suplica-
mos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade 
a eucaristia que ele nos mandou realizar em sua 
memória. 

Pai, aqueles que me deste, quero que este-
jam comigo onde eu estiver, para que contem-
plem a glória que me deste, aleluia!

Oração depois da comunhão

Antífona da comunhão - Jo 17,24

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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,7-14

-  : Jesus une dois verbos importantes: conhecer e ver. Mostra também a união que Conhecer
há entre ele e o Pai: “Desde agora o conheceis e o vistes” (Jo 14,7).

O
 texto do Evangelho de hoje é continuação de ontem, isto é, do capítulo 14 do Evangelho 
de João. Neste discurso, primeiro Jesus fala da fé e depois do mandamento do amor. . 
Jesus está preparando os discípulos para a sua partida e sobre como eles devem 

continuar a caminhada quando ele não estiver mais fisicamente com eles. 
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-  : No Antigo Testamento Deus havia realizado as obras manifestando a sua glória. A As obras
primeira parte do Evangelho de João (Jo 1-12) foi o tempo das obras de Jesus (os sinais). Mas a 
obra completa, o sinal por excelência, será mesmo a sua paixão, morte e ressurreição. Ao mesmo 
tempo os discípulos continuam a missão de Jesus e aquilo que o Pai realizou em Jesus continuará 
realizando, por meio de Jesus, na sua Igreja, que será conduzida pelo Espírito Santo que o Pai 
enviará (Jo 14,16).

-  : Se pedimos com confiança, mas não Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei
obtemos, é porque pedimos mal, para satisfazer nossos desejos egoístas (cf. Tg 4,3). Lembremo-
nos do que ensina Santo Agostinho. Ele diz que, quando não somos atendidos, é porque “petimus 
mala, male vel mali”, isto é, quando pedimos “males ou mal ou maus”. Explicando: quando 
pedimos coisas ruins ( ), de maneira errada ( ) ou sendo maus ( ).mala male mali

-  : Para que o Espírito Santo, o Paráclito, venha é preciso que o Filho vá: “Se Eu vou para o Pai
eu não for, o Paráclito não virá” (Jo 16,7). Eles não ficarão órfãos, pois o espírito estará com eles.

-  : É o desejo de Moisés: “Mostra-me a tua glória!” (Ex 33,18). É o desejo Mostra-nos o Pai
de cada um de nós: “A tua face eu procuro, Senhor” (Sl 27,8; cf. Sl 42,2.3b.12d). Na verdade, a sua 
face é a nossa realidade, pois somos sua imagem e semelhança (Gn 1,26-27). Os antigos 
chamavam isso de “desejo natural de ver a Deus”. É a abertura infinita do nosso ser finito ao 
Infinito. É a transcendência do ser humano, que faz com que ele vá além de si mesmo. Agostinho, 
Rahner, Levinas e outros ensinaram que o ser humano é “ ” (capaz de Deus). Pascal dizia capax Dei
que o ser humano é “muito grande para bastar a si mesmo”!

-  : É o mesmo que dialoga com Jesus na multiplicação dos pães (Jo 6,5-7) e que junto Filipe
com André, conduziu a Jesus os gregos que queriam ver Jesus (Jo 12,20-22). Filipe e André são 
os dois discípulos que possuem nomes gregos. Agora é o mesmo Filipe que quer ver o Pai. 

-  : Filipe esperava ver sinais extraordinários e não aceita o estatuto da Quem me viu, viu o Pai
fé, que é crer sem ver (Jo 20,29). Ele precisa crer em Jesus como revelação do Pai. Ele é o único 
sinal, o único rosto. O Pai, invisível enquanto Deus, torna-se visível através de Jesus (Jo 1,14). 
Porém, para vê-lo em verdade é necessário crer nele, descobrir através dos olhos da fé que o Pai e o 
Filho estão em comunhão total.

-  : Jesus irá partir, mas irá para junto do Pai onde será o nosso intercessor. Os O que pedirdes
discípulos pedirão ao Pai, por meio de Jesus. Então serão atendidos e Jesus continuará 
manifestando a sua glória por meio dos discípulos. Por meio de Jesus a Igreja pode pedir e obter 
tudo o que é necessário para vivermos como irmãos. Mas é preciso confiar (cf. Tg 1,6-8). 

No Evangelho de hoje encontramos o resumo da revelação cristã: “Quem me viu, viu o Pai”. A 
face do homem Jesus, nosso irmão, é “a Face” de Deus, nosso Pai (cf. Jo 6,46; 12,45). “Eu estou 
no Pai e o Pai está em mim...”. Santo Agostinho usa a linguagem do amor para explicar melhor esta 
união. A pessoa amada mora em quem a ama, e vice-versa. O seu amor recíproco faz de uma 
morada para o outro. Quem ama, acolhe; quem é acolhido, ama. 

Testemunhas do Reino: Luis Vallejos (Peru, 1982). 

Santos do dia: Beato (+ 112). Adalgar de Bremen-Hamburgo (840-909). Volkmar (1235-
1283). Teresa Gerhardinger (1797-1879). 

Efemérides: Dia do “Comércio Justo” (2º sábado de maio). Dia da Europa (1950). Início da 
quarta e última viagem de Cristóvão Colombo ao Caribe (1502). Posse de Nelson Mandela como 
Presidente da África do Sul (1994).
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Cantai ao Senhor um canto novo, porque ele 
fez maravilhas; e revelou sua justiça diante das 
nações, aleluia!

Comentário inicial - A revelação de Jesus 
como “caminho, verdade e vida” é revelação 
sobretudo do que ele é para nós. É seguindo a 
Jesus que vamos encontrar o caminho que nos 
conduz ao Pai e aos irmãos. É contemplando 
Jesus que encontramos a verdade que 
responde àquelas perguntas que nada e 
ninguém podem sufocar: de onde viemos, para 
onde vamos, qual o sentido da vida, como 
devemos viver? É em Jesus, Filho amado do Pai 
louco pelos irmãos e irmãs, que participamos da 
vida em abundância que só ele pode nos dar. 
Jesus “caminho, verdade e vida” é a fonte e a 
meta, o critério e o contexto em que a Igreja tem 
que se colocar para resolver suas crises e 
dificuldades e não trair a missão que o Deus vivo 
lhe confia. 

Antífona da entrada - Sl 97,1-2
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10 5º DOMINGO DA PÁSCOA
(Cor branca - I SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical pascal) 

1 Naqueles dias: o número dos discípulos 
tinha aumentado, e os fiéis de origem grega 
começaram a queixar-se dos fiéis de origem 
hebraica. Os de origem grega diziam que suas 
viúvas eram deixadas de lado no atendimento 
diário.  Então os Doze Apóstolos reuniram a 2

multidão dos discípulos e disseram: "Não está 
certo que nós deixemos a pregação da Palavra 
de Deus para servir às mesas.  Irmãos, é melhor 3

que escolhais entre vós sete homens de boa 
fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós 
os encarregaremos dessa tarefa.  Desse modo 4

nós poderemos dedicar-nos inteiramente à 
oração e ao serviço da Palavra".  A proposta 5

agradou a toda a multidão. Então escolheram 
Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; 
e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, 
Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão 
que seguia a religião dos judeus.  Eles foram  6

apresentados aos apóstolos, que oraram e 
impuseram as mãos sobre eles.  Entretanto, a 7

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

Oração do dia

Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes 
e adotastes como filhos e filhas, concedei aos 
que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a 
herança eterna. 

Leitura: At 6, 1-7

Leitura dos Atos dos Apóstolos

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

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

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

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

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

Leitura da Primeira Carta de São Pedro 

Leitura - 1Pd 2, 4-9

Caríssimos:  Aproximai-vos do Senhor, 4

pedra viva, rejeitada pelos homens, mas es-
colhida e honrosa aos olhos de Deus.  Do 5

mesmo modo, também vós, como pedras vivas, 
formai um edifício espiritual, um sacerdócio 
santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espi-
rituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo.             
6 Com efeito, nas Escrituras se lê: "Eis que 
ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e 
magnífica; quem nela confiar, não será confun-
dido".  A vós, portanto, que tendes fé, cabe a 7

honra. Mas para os que não creem, "a pedra que 
os construtores rejeitaram tornou-se a pedra 
angular,  pedra de tropeço e rocha que faz cair". 8

Nela tropeçam os que não acolhem a Palavra; 
esse é o destino deles.  Mas vós sois a raça 9

escolhida, o sacerdócio do Reino, a nação san-
ta, o povo que ele conquistou para proclamar as 
obras admiráveis daquele que vos chamou das 
trevas para a sua luz maravilhosa. - Palavra do 
Senhor.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,6

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia
V.  Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Ninguém chega ao Pai senão por mim. R.

Evangelho - Jo 14, 1-12

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Ai de nós com o Senhor longe de nós! O que 
fazer entre sua ida e sua volta? Jesus nos dá 
duas respostas. Primeiro, Jesus não está ausen-
te; apenas deu início a uma nova presença, que 
se concretiza no amor mútuo. Segundo, Jesus 
mesmo é o caminho, a verdade a vida. Segui-lo, 
buscá-lo, vivê-lo não é fácil, mas é a única coisa 
que torna possível o encontro.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu-
los:  "Não se perturbe o vosso coração. Tendes 1

fé em Deus, tende fé em mim também.  Na casa 2

de meu Pai há muitas moradas. Se assim não 
fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar 
para vós,  e quando eu tiver ido preparar-vos um 3

lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que 
onde eu estiver estejais também vós.  E para 4

onde eu vou, vós conheceis o caminho."  Tomé 5

disse a Jesus: "Senhor, nós não sabemos para 
onde vais. Como podemos conhecer o cami-
nho?"  Jesus respondeu: "Eu sou o Caminho, a 6

Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por 
mim.  Se vós me conhecêsseis, conheceríeis 7

também o meu Pai. E desde agora o conheceis e 
o vistes." Disse Felipe: "Senhor, mostra-nos o 8 

Pai, isso nos basta!"  Jesus respondeu: "Ha tan-9

to tempo estou convosco, e não me conheces, 
Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu 
dizes: 'Mostra-nos o Pai'?  Não acreditas que 10

eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras 
que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, 
mas é o Pai, que, permanecendo em mim, 
realiza as suas obras.  Acreditai-me: eu estou 11

no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, 
por causa destas mesmas obras.  Em verdade, 12

em verdade vos digo, quem acredita em mim 
fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores 
do que estas. Pois eu vou para o Pai. - Palavra 
da Salvação.
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Preces dos fiéis 

2.  Pelos que prestam algum serviço aos 
cidadãos, para que o façam com espírito fra-
terno e estejam atentos às necessidades e 
direitos dos pobres, rezemos ao Senhor. R.

4.  Por aqueles que não estão no centro da 
vida social – desempregados, aposentados, 
idosos, doentes crônicos – para que não se 
sintam abandonados, rezemos ao Senhor. R.

1.  Pelos pastores e pelos fiéis da santa 
Igreja, para que sigam a Jesus ressuscitado, 
caminho para o Pai, verdade que liberta e vida 
em plenitude, rezemos ao Senhor. R.

3. Pelos cristãos amedrontados, desnor-
teados ou abatidos, para que consigam ver a 
presença do Senhor mesmo onde ele parece 
estar ausente e inativo, rezemos ao Senhor. R.

6.  Pelas mães, vivas e falecidas, para que o 
Pai, em sua misericórdia, lhes retribua por tudo o 
que fazem e fizeram por seus filhos e filhas, 

5.  Pelos membros de nossas comunida-
des, para que a Palavra e o Espírito os tornem 
órgãos vivos e atuantes do santo povo fiel de 
Deus, rezemos ao Senhor. R.

Oremos ao Pai, que se revelou no rosto 
humano do Filho, pedindo-lhe o dom do 
Espírito, santo e santificador, vivo e vivificador, 
para podermos dar testemunho da sua presença 
no mundo e na história. R. Abençoai, Senhor, 
o vosso povo.

Antífona da comunhão - Jo 15,1.5

Eu sou a videira, vós os ramos, diz o Senhor. 
Quem permanece em mim e eu nele, dá muito 
fruto, aleluia!

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

Oração sobre as oferendas

Deus, nosso Pai, que em vosso Filho nos 
destes contemplar o vosso Mistério, fazei, pelo 
Espírito Santo, percorrer o caminho que é 
Cristo, para vivermos de sua verdade e nos 
tornarmos participantes de sua vida. Ele que 
convosco vive e reina na unidade do Espírito 
Santo. 

Ó Deus, que, pelo sublime diálogo deste 
sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e 
suprema divindade, concedei que, conhecendo 
vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. 

Sugestão: Oração Eucarística III

rezemos ao Senhor. R.

Oração depois da comunhão

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,1-12

O capítulo 14 do Evangelho de João é uma unidade. É um longo discurso de Jesus, somente 
com poucas perguntas dos discípulos. Está situado depois do lava-pés e do anúncio da 
traição de Judas (Jo 13). O tema gira em torno da partida de Jesus e da preparação dos 

discípulos para que continuem a caminhada com fé em Jesus e aponta para a vivência no amor e na 
espera escatológica. Diante de sua paixão iminente, Jesus conversa com os discípulos sobre o 
significado da sua partida para a vida dos discípulos. São palavras de despedida, uma espécie de 
testamento. Antes de partir, Jesus abre o seu coração e revela o sentido último da sua existência. 

-  Não se perturbe o vosso coração: Dois motivos, com razão, deixaram os discípulos 
perturbados: a) Jesus anunciou a sua partida (eles vão ficar sem Jesus); b) o anúncio da traição de 
Judas que rompe com a comunidade (já não são mais Doze). Por isso, Jesus pede que o seu 
coração se acalme e não se perturbe. A frase será repetida e alongada mais adiante: “Não se 

0

5

25

75

95

100

maio_final

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:35:45



D
ia

 1
0 

de
 M

ai
o 

- 
5º

 D
om

in
go

 d
a 

Pá
sc

oa

43

-  Senhor, mostra-nos o Pai: Filipe fala com Jesus como se o Filho e o Pai fossem duas 
pessoas separadas. O pedido lembra a solicitação de Moisés para ver a glória de Deus (Ex 33,18), 
como se houvesse a necessidade de uma manifestação poderosa em forma de epifania para que 

-  : Jesus vai partir, mas não vai para qualquer lugar. Retorna de onde Na casa de meu Pai
veio. Assim como veio ao encontro dos primeiros discípulos (Jo 1,35-51), estará lá também 
aguardando quando chegar a hora deles partirem e irem ao encontro do Pai. Jesus retorna para a 
casa do Pai. A casa é o lugar do aconchego, da segurança, do bem estar.

-  : Jesus irá preparar um “lugar”. Os judeus diziam que o Templo era o “lugar” da Um lugar
morada de Deus (ver Jo 11,48), onde deviam encontrar segurança, era cópia da morada verdadeira 
de Deus. Mas Jesus já havia denunciado que eles fizeram da casa do Pai um lugar de comércio (Jo 
2,16). Portanto, este novo lugar misterioso não será mais construído por mãos humanas, como 
dirá a Carta aos Hebreus (9,15-5), mas pelo próprio Jesus, e lá haverá muitos lugares, isto é, lugar 
para todos.

-  : Os judeus sabiam que no Antigo Testamento o Senhor havia Conhecer o caminho
caminhado com eles, feito caminho da escravidão para a Terra Prometida. A Lei dada por Deus ao 
povo era como um caminho a seguir (ver o Salmo 119) e uma das estrofes dizia: “Tua Palavra é 
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho” (Sl 119,105). Com Jesus, há uma nova Lei, o 
caminho do Amor (Jo 13,34; 15,12) que deve ser seguido pelos discípulos.

-  : É também chamado Dídimo que significa “gêmeo”. Ele já havia se manifestado por Tomé
ocasião da morte de Lázaro quando convidou os discípulos para irem a Judeia e “morrer com 
Jesus” (11,16). E irá aparecer sem fé e depois confessar sua crença na ressurreição de Jesus 
(20,24-29) e por fim na pesca milagrosa (21,2). É o modelo do discípulo que precisa perguntar e 
ver para crer.

-  : No Evangelho de João por sete vezes, utiliza o verbo com complemento: Eu sou... Eu sou 
o Pão da Vida Eu sou a Luz do mundo Eu sou a Porta (6,36.41.48.51);  (8,12; 9,5);  (10,7.9.11.14); 
Eu sou o Bom Pastor Eu sou a Ressurreição e a Vida Eu sou o Caminho, a  (10,11.14);  (11,25); 
Verdade e a Vida Eu sou a Videira Verdadeira (14,6);  (15,1.5). Ou seja, por sete vezes (o número 
perfeito) Jesus diz quem e o que Ele é!

perturbe e não se intimide o vosso coração” (Jo 14,27).

-  : Quando Jesus afirma que é o Caminho não quer dizer que é uma mudança de O Caminho
lugar, mas é uma maneira de entrar na intimidade do Pai. Ele define também a sua missão. Ele é o 
caminho que conduz a Deus. É por meio dele que chegamos a Deus. Os primeiros cristãos, com 
razão, diziam que seguiam o “Caminho” (At 9,3; 18,25-26; 19,9.23). 

-  : Jesus é a Verdade porque revelou o verdadeiro rosto de Deus Pai, e A verdade e a Vida
revelou também quem é o ser humano. Ele é também a Vida porque ele comunica a vida que está 
em Deus e faz de nós filhos de Deus (1,4; 5,26; 6,57) e porque veio “para que todos tenham a vida e 
a tenham em abundância” (10,10).

-  : A partida de Jesus é necessária. Ele precisa retornar ao seio do Pai. Assim como Tendes fé
os sinais fizeram com que os discípulos cressem em Jesus, a sua partida não deve ser vista como 
uma ausência, mas o cumprimento da missão. Isso pode ser entendido à luz da fé. Não é qualquer 
fé: eles devem ter fé em Deus e fé em Jesus!

-  Ninguém vai ao Pai senão por mim: Dessa forma, Jesus é o mediador, é a porta que leva os 
discípulos ao encontro amoroso com o Pai (10,9). Trata-se de uma grande declaração da 
identidade de Jesus. 

-  Conhecer o Pai: Não significa simplesmente uma compreensão pela razão a respeito de 
Deus. O verbo  se refere a uma experiência, uma relação íntima entre duas pessoas.gnosko
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-  Quem me viu, viu o Pai: Não se trata de uma visão ocular, como um reconhecimento de algo 
que está diante de si. João já havia usado esta expressão em Jo 6,46 para dizer que somente o Filho 
havia visto o Pai. Ver o Pai está ligado à compreensão de seu mistério pessoal, de uma 
compreensão na fé. Assim, Moisés também “via a forma do Senhor” (Nm 12,8).

-  O Pai realiza as suas obras em mim: Jesus já havia defendido sua relação com o Pai a partir 
das obras que fazia (10,37-38). Contudo, as obras não podem ser entendidas como a ação de um 
milagreiro. Para João, elas têm um caráter de “sinal”, algo permanente, cujo efeito é duradouro e 
revela uma realidade mais profunda.

Jesus inaugura a sua partida que é também o início do nosso retorno ao Pai. Ao mesmo tempo 
ele prepara os discípulos para a caminhada da Igreja que deve seguir suas pegadas. Na Oração 
Eucarística proclamamos: “Caminhamos na estrada de Jesus!”. Nós sabemos que ele é o Caminho 
e que ele está presente nesta caminhada. E nos dá a segurança que quando nossa missão também 
se cumprir, teremos um lugar garantido, teremos a nossa morada, o nosso “cantinho”. Este 
caminho que iniciamos quando aderimos à fé e entramos nesta “vida eterna” da qual tanto fala o 
Evangelho de João. Esta só se concretizará em sua plenitude na Casa do Pai.

Deus fosse visto por todos, o que era típico do mundo israelita. Dessa forma, Jesus é tratado como 
se fosse um simples mediador.

No fim da última ceia, Jesus começa a despedir-se dos seus: já não estará por muito tempo 
com eles. Os discípulos ficam desconcertados e são pegos de surpresa. Ainda que não lhes fale 
claramente, todos intuem que em pouco tempo a morte lhes arrebatará Jesus. O que será deles 
sem Ele? 

A resposta de Jesus é um desafio inesperado: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. Não se 
conhece na história das religiões uma afirmação tão audaciosa: Jesus se oferece como o caminho 
que podemos percorrer para entrar no ministério de um Deus Pai. Ele pode desvendar-nos a vida 

NÃO DEVEIS FICAR SEM JESUS

Jesus os vê abatidos. É o momento de reafirmá-los na fé, ensinando-os a crer em Deus de 
maneira diferente: “Que não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em 
mim”. Devem continuar confiando em Deus, mas daí em diante devem crer também nele, pois Ele 
é o melhor caminho para crer em Deus.

J. A. Pagola

Depois Jesus lhes descobre um horizonte novo. Sua morte não há de fazer naufragar sua fé. Na 
verdade, deixa-os para encaminhar-se para o mistério do Pai. Mas não os esquecerá. Continuará 
pensando neles. Vai preparar-lhes um lugar na casa do Pai e um dia voltará para leva-los consigo. 
Por fim estarão de novo juntos para sempre!

É muito difícil para os discípulos crer em algo tão grandioso. Em seu coração despertam 
dúvidas e interrogações de todo tipo. Também a nós acontece algo parecido. Será que tudo isso 
não passa de um belo sonho? Não é uma ilusão enganosa? Quem pode garantir-nos um destino 
como este? Tomé, com seu senso realista de sempre, só lhe faz uma pergunta: Como podemos 
conhecer o caminho que conduz ao mistério de Deus?
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plena pela qual tanto anseia o coração humano.

São muitos hoje os homens e mulheres que ficaram sem caminhos para Deus. Não são ateus. 
Nunca recusaram a Deus de maneira consciente. Nem eles mesmos sabem se creem ou não. 
Talvez tenham abandonado a Igreja porque não encontram nela um caminho atrativo para buscar 
com alegria o mistério último da vida que nos crentes chamamos “Deus”.

Ao abandonar a Igreja, alguns abandonam ao mesmo tempo Jesus. Com estas modestas 
linhas, quero dizer-lhes algo que muitos vão entender. Jesus é maior que a Igreja. Não deveis 
confundir Cristo com os cristãos. Nem confundir o Evangelho com nossos sermões. Ainda que 
abandoneis tudo, não deveis ficar sem Jesus. Nele encontrareis o caminho, a verdade e a vida que 
nós não soubemos mostrar-vos. Jesus pode surpreender-vos.

Santos do dia: Comgall (516-600). João de Ávila (1500-1569).

Efemérides: Dia da Cavalaria. Dia da Cozinheira. Dia do Guia de Turismo.

Testemunhas do Reino: Ime Garcia e Gustavo Chamorro (Colômbia, 1985). Josimo Morais 
Tavares (Brasil, 1986).

Memória histórica: Insurreição de negros e indígenas liderados por José Leonardo Chirino em 
Coro, Venezuela (1795). Rios Montt é condenado a 80 anos de prisão por genocídio e crimes contra a 
humanidade: (uma média de 800 assassinatos por mês nos 17 meses em que governou a 
Guatemala) (2013).

SEGUNDA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA PÁSCOA 
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Ó Deus, que unis os corações dos vossos 

Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida 
por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho, 
aleluia!

A fé em Jesus ou se manifesta na prática de 
seus mandamentos ou é discurso vazio e 
sentimento inconsequente. Se alguém me ama, 
diz Jesus, guardará minha palavra, meu Pai o 
amará, e nós viremos e faremos nele a nossa 
morada. Jesus começa a preparar os discípulos 
para que abram sua “casa” para morada do 
Espírito!

Oração do dia

Antífona da entrada 

fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o 
que ordenais e esperar o que prometeis, para 
que, na instabilidade deste mundo, fixemos os 
nossos corações onde se encontram as verda-
deiras alegrias.

Leitura - At 14, 5-18

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

5Naqueles dias, em Icônio,  pagãos e judeus, 
tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a 

6ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé.  Ao 
saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram 
para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e    

7seus arredores.  Aí começaram a anunciar o 
8Evangelho.  Em Listra, havia um homem 

paralítico das pernas, que era coxo de nascença 
9e nunca fora capaz de andar.  Ele escutava o 

11
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Salmo responsorial - Sl 113b(115),1-
2.3-4.15-16 (R/. 1)
 

1.  Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso 
nome, porém, seja a glória, porque sois todo 
amor e verdade! Por que hão de dizer os pagãos: 
"Onde está o seu Deus, onde está?" R.

discurso de Paulo. E este, fixando nele o olhar e 
10notando que tinha fé para ser curado,  disse em 

alta voz: "Levanta-te direito sobre os teus pés". O 
homem deu um salto e começou a caminhar.           
11 Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão 
exclamou em dialeto licaônico: "Os deuses 

12desceram entre nós em forma de gente!"  Cha-
mavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, 

13porque era Paulo quem falava.  Os sacerdotes 
de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, 
levaram à porta touros ornados de grinaldas e 

        queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. 
14 Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e 
Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da 

15multidão, gritando:  "Homens, o que estais 
fazendo? Nós também somos homens mortais 
como vós, e vos estamos anunciando que 
precisais deixar esses ídolos inúteis para vos 
converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, 

16o mar e tudo o que neles existe.  Nas gerações 
passadas, Deus permitiu que todas as nações 

17seguissem o próprio caminho.  No entanto, ele 
não deixou de dar testemunho de si mesmo 
através de seus benefícios, mandando do céu 
chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando 

18vossos corações".  E assim falando, com muito 
custo, conseguiram que a multidão desistisse 
de lhes oferecer um sacrifício. - Palavra do 
Senhor.

R.  Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao 
vosso nome, porém, seja glória.

2.  É nos céus que está o nosso Deus, ele faz 
tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos 
ouro e prata, todos eles são obras humanas. R.

3.  Abençoados sejais do Senhor, do 
Senhor que criou céu e terra! Os céus são os 
céus do Senhor, mas a terra ele deu para os 
homens. R.

Evangelho - Jo 14, 21-26

V.  O Espírito Santo, o Paráclito, haverá             
de lembrar-vos de tudo o que tenho falado, 
aleluia. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,26

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discí-
pulos:  Quem acolheu os meus mandamentos 21

e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, 
será amado por meu Pai, e eu o amarei e me 
manifestarei a ele.  Judas - não o Iscariotes - 22

disse-lhe: "Senhor, como se explica que te 
manifestarás a nós e não ao mundo?"  Jesus 23

respondeu-lhe: "Se alguém me ama, guardará a 
minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós vire-
mos e faremos nele a nossa morada.  Quem 24

não me ama, não guarda a minha palavra. E a 
palavra que escutais não é minha, mas do Pai 
que me enviou.  Isso é o que vos disse 25

enquanto estava convosco.  Mas o Defensor, o 26

Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que 
eu vos tenho dito. - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

O Espírito Paráclito, enviado pelo Pai, no 
mistério pascal do Cristo, seu Filho, é mestre 
interior dos discípulos e discípulas de Jesus, 
sobretudo lhes recordando o que Jesus tinha 
sido, feito e falado em sua vida terrena. Peçamos 
a graça de estar sempre atentos à ação do 
Espírito Santo em nós: R. Senhor, escutai a 
nossa prece.

1.  Pelo Papa Francisco, para que o Espírito 
Santo o ilumine, e pelos bispos, para que os 
cumule de sabedoria e fortaleza, rezemos ao 
Senhor. R.

2.  Pelos missionários maltratados e tortu-
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3. Pelos que amam a Cristo e sentem o gran-
de amor do Pai, e pelos corações generosos que 
Deus escolhe para sua morada, rezemos ao 
Senhor. R.

Senhor, nosso Pai, ensinai-nos a guardar no 
coração as palavras de vida eterna do vosso 
Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

rados, e mesmo assim testemunham o Evange- 
lho da paz e anunciam a boa nova, rezemos ao 
Senhor. R.

4. Pelas multidões que em vez de Deus 
adoram ídolos, e por aqueles que não se tornam 
vítimas do dinheiro, do prazer e da fama, 
rezemos ao Senhor. R.

5. Por nossa assembleia eucarística, para 
que, alimentada pela Palavra e pela Eucaristia, 
viva o amor a Jesus cumprindo os mandamen-
tos, rezemos ao Senhor. R.

Oração sobre as oferendas

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

Antífona da comunhão - Jo 14,27

Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz; 
eu vo-la dou, mas não como a dá o mundo, diz o 
Senhor, aleluia!

Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo nos renovais para a vida 
eterna, fazei frutificar em nós o sacramento 
pascal, e infundi em nossos corações a fortaleza 
desse alimento salutar.

Oração depois da comunhão

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,21-26

-   Embora a expressão esteja no plural, há um só novo mandamento: Meus mandamentos:
“Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos 
também uns aos outros” (Jo 13,34). A Nova Lei de Jesus substitui todos os 613 mandamentos que 
escribas haviam elencado da Torá.

-  O pedido de Judas é muito parecido com aquele dos Te manifestarás a nós e não ao mundo: 
irmãos de Jesus que pediram “Manifesta-te ao mundo” (Jo 7,3-5). Judas quer uma manifestação 
espetacular. Nas tentações (Mt 4,1-11; Lc 4,1-12) Jesus já havia refutado este tipo de 
Messianismo, ele é o Servo Sofredor (Mc 10,45) e não o Rei de Israel (Jo 6,15; At 1,6-7). A 

-   O evangelista quer distinguir dois discípulos com o mesmo nome. Judas – não o Iscariotes:
Este Judas está na lista dos Doze Apóstolos (Lc 6,16), é o irmão de Tiago (At 1,13); o Judas Tadeu 
de Mt 10,13 e Mc 3,18. 

N
a primeira parte do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ensinou sobre a fé que os 
discípulos devem ter nele e em Deus (Jo 14,1-14). Na segunda parte o ensinamento é 
sobre o amor (Jo 14,15-31). É nesta parte que está o Evangelho de hoje. Nesse trecho 

Jesus por três vezes Jesus insiste que quem o ama deve observar os seus mandamentos, a sua 
palavra (Jo 14,21.23.24). Portanto, o amor que Jesus pede não é algo abstrato, mas concreto, 
através de gestos e sinais visíveis. “Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, 
pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê” (1Jo 4,20).

-   O critério de pertença ao grupo de Jesus muda. Não basta ter sido chamado. Quem me ama:
Judas Iscariotes também o foi, mas traiu. Para ser discípulo é preciso amar, este é o modo de ser 
reconhecido: “Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos se tivermos amor uns pelos 
outros” (Jo 13,35). Amar a Jesus, amar a Deus, amar os irmãos. O verbo “amar” aparece sete vezes 
neste pequeno texto. Ao contrário, quem não ama, não observa as palavras de Jesus, não pode ser 
seu discípulo.
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12 TERÇA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Jesus está preparando os discípulos para 
sua ausência. Não devem ficar perturbados. Ele 
voltará no dom do Espírito! A Liturgia da Palavra 
mostra Jesus preparando seus discípulos para a 
sua partida para a vinda do Espírito. A história da 
salvação caminha, como história do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. 

Antífona da entrada - Ap 19,5;12,10

Louvai o nosso Deus, todos vós que o temeis, 
pequenos e grandes; pois manifestou-se a 
salvação, a vitória e o poder do seu Cristo, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos 
renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo 
constância na fé e na esperança, para que 
jamais duvide das vossas promessas.

Leitura - At 14,19-28

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

19Naqueles dias:  De Antioquia e Icônio che-
garam judeus que convenceram as multidões. 
Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para 
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- Jesus agora fala  plural. Demonstra a sua união com o  Viremos e faremos nele morada: no
Pai. Onde Jesus está, estará também o Pai (e subentendido também o Espírito Santo). Com razão 
nossas comunidades cantam: “Onde reina o amor, Deus aí está”. Este é o novo Templo, a nova 
morada de Deus.

manifestação da glória de Jesus só pode ser vista por aqueles que creem na sua palavra. Só o 
discípulo que ama pode entender e ver esta glória.

-   A função do Espírito Santo será ensinar tudo, orientar os Vos ensinará, vos recordará tudo:
discípulos na caminhada. Ele recordará tudo, fará memória para que os discípulos não esqueçam as 
palavras e as obras de Jesus. Quem não tem memória, não faz história. Pelo dom do Espírito, Deus 
não está mais distante. Está “conosco”. Está “junto” a nós. Está “em” nós. É o fruto do amor de 
Jesus: a comunhão com ele, o Filho, nos põe em relação com o Pai e nos faz viver do seu amor.

O coração de tudo é o amor. É como a sua urdidura. É a relação do discípulo com o Pai, com 
Jesus e com os outros discípulos. A teologia nos ensina que a Trindade é a melhor comunidade. É a 
melhor porque suas relações são de amor. A Trindade é modelo para as nossas relações. A Igreja só 
é verdadeiramente a Igreja de Jesus quando vive, respira e transmite amor. O Papa Francisco nos 
exorta: “Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno!” (EG 101).

-   Jesus prometeu que não deixaria seus discípulos órfãos (Jo O Defensor, o Espírito Santo:
14,18). O Pai enviará em nome de Jesus, o Paráclito (que as Bíblias traduzem por Defensor, 
Consolador, Valedor, Advogado, etc.). É o Espírito Santo quem guiará a comunidade dos discípulos, 
a Igreja, após a partida de Jesus.

Testemunhas do Reino: Carlos Mugica (Argentina, 1974). Alfonso Navarro e Luís Torres (El 
Salvador,1977). Celso Pereira da Silva (Itumbiara, 2014).

Santos do dia: Anastácio, Teopista e família (+ 251). Lucina Anicia (210-304). Mamerto (400-
475). Gangolfo (+ 760). Majolo de Cluny (910-994). Francisco de Jerônimo (1642-1716). Inácio 
de Láconi (1701-1781).

Efemérides: Dia do Barbeiro. Dia da Mãe Natureza. Inauguração do Telégrafo no Brasil (1852).
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Aclamação ao Evangelho - Lc 24,46.26

Salmo responsorial - Sl 144(145),10-
11.12-13ab.21(R/.cf.12)

V.  Era preciso que Cristo sofresse e ressus-
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

R. Ó Senhor, vossos amigos anunciem 
vosso Reino glorioso.

1.  Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifi-
quem, e os vossos santos com louvores vos 
bendigam! Narrem a glória e o esplendor do 
vosso reino e saibam proclamar vosso poder! R.

2.  Para espalhar vossos prodígios entre os 
homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. 
O vosso reino é um reino para sempre, vosso 
poder, de geração em geração. R.

3.  Que a minha boca cante a glória do 
Senhor e que bendiga todo ser seu nome santo 
desde agora, para sempre e pelos séculos. R.

fora da cidade, pensando que ele estivesse mor-
20to.  Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, 

Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia 
21seguinte, partiu para Derbe com Barnabé.  De-

pois de terem pregado o Evangelho naquela 
cidade e feito muitos discípulos, voltaram para 

22Listra, Icônio e Antioquia.  Encorajando os dis-
cípulos, eles os exortavam a permanecerem 
firmes na fé, dizendo-lhes: "É preciso que pas-
semos por muitos sofrimentos para entrar no 

23Reino de Deus".  Os apóstolos designaram 
presbíteros para cada comunidade. Com ora-
ções e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em 

24quem haviam acreditado.  Em seguida, atra-
25vessando a Pisídia, chegaram à Panfília.  Anun-

ciaram a palavra em Perge, e depois desceram 
26para Atália.  Dali embarcaram para Antioquia, 

de onde tinham saído, entregues à graça de 
                 Deus, para o trabalho que haviam realizado. 

27 Chegando ali, reuniram a comunidade. Conta-
ram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e 
como havia aberto a porta da fé para os pagãos. 
28 E passaram então algum tempo com os 
discípulos. - Palavra do Senhor.

3. Pelos discípulos a quem Jesus dá a sua 
paz, pelos que são construtores da paz e pelos 
que vivem em ambientes de muita violência, 
rezemos ao Senhor. R.

Evangelho - Jo 14,27-31a

Preces dos fiéis

citasse dos mortos, para entrar em sua glória, 
aleluia. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discí-
pulos:  "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; 27

mas não a dou como o mundo. Não se perturbe 
nem se intimide o vosso coração.  Ouvistes 28

que eu vos disse: 'Vou, mas voltarei a vós'. Se 
me amásseis, ficaríeis alegres porque vou para 
o Pai, pois o Pai é maior do que eu.  Disse-vos 29

isto, agora, antes que aconteça, para que, quan-
do acontecer, vós acrediteis.  Já não falarei 30

muito convosco, pois o chefe deste mundo 
vem. Ele não tem poder sobre mim,  mas, para 31a

que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu 
procedo conforme o Pai me ordenou". - Palavra 
da Salvação.

1. Pelos pastores postos à frente das 
comunidades, pelos que confirmam na fé os 
seus irmãos e pelos que nas provações lhes são 
solidários, rezemos ao Senhor. R.

2. Pelos leigos mais ativos, pelos que se 
empenham na catequese e na liturgia e pelos 
que se comprometem na ação social e política, 
rezemos ao Senhor. R.

4. Pelos que agradecem a Deus pelo que 
têm, pelos que nunca estão contentes com o 
que possuem e pelos que trabalham pelos 
irmãos, rezemos ao Senhor. R.

Foi pela coragem, a paciência e a persis-
tência dos Apóstolos que a Igreja pôde cres-          
cer por toda parte. Para que o Pai nos ensine a               
ser e a atuar como eles, digamos: R. Senhor, 
escutai a nossa prece. 
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5.  Pelos que se participam da celebração 
da Eucaristia todos os domingos, e pelos que, 
não tendo esta possibilidade, celebram, a 
Palavra, rezemos ao Senhor. R.

Senhor, Pai de Jesus e nosso Pai, dai-nos a 
vossa paz e fazei-nos trabalhar com alegria pela 
Igreja e sentir dentro dela a presença salvadora 
de Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos 
séculos.

Oração sobre as oferendas

Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão 

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.

Antífona da comunhão - Rm 6,8

Oração depois da comunhão

grande júbilo, concedei-lhes também a eterna 
alegria.

Se morremos com Cristo, cremos que tam-
bém viveremos com Cristo, aleluia!

(MISSA: Mártires - MR, 740 ou 747) 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

SÃO NEREU E SANTO AQUILES, MÁRTIRES

SÃO PANCRÁCIO, MÁRTIR
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

(MISSA: Mártires - MR, 745 ou 749)

munho dos mártires são Nereu e santo Aquiles, 
concedei-nos experimentar em nossa vida sua 
intercessão junto de vós.

nos méritos de são Pancrácio e, por suas preces 
gloriosas, permaneça em vosso serviço e goze 
tranquilidade constante.

Oração do dia

Ó Deus, ao proclamarmos o glorioso teste-

Alegre-se, ó Deus, a vossa Igreja, apoiada 

Oração do dia

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,27-31a

-  : A paz é o dom que contém todos os outros. É o verdadeiro , palavra A paz de Jesus Shalom
tão cara ao judaísmo, que significa harmonia, saúde, bem estar, a plenitude das relações fraternas, 
etc. É a recompensa de quem procurou o que buscava. Jesus deixa aos seus discípulos a paz 
messiânica, plenitude de toda bênção. Essa paz nasce do amor (Jo 14,15-23) e floresce na perfeita 

O Evangelho de hoje é a continuação do longo discurso de despedida do capítulo 14 do 
Evangelho de João. Na primeira parte, Jesus exortou os discípulos para terem fé nele e em 
Deus; depois falou do amor, o novo mandamento. Jesus agora fala da paz, a paz 

verdadeira. E fala também da sua partida. Depois de ter dito no início do capítulo, Jesus repete 
novamente: “Não fiquem perturbados” (Jo 14,1.27). A partida de Jesus não deixa, e não deve 
deixar, um vazio cheio de medo e desencorajamento. Ela inaugura um novo modo de presença (Jo 
14,2-3.28). É o princípio do seu ser em nós com o seu amor. É a sua herança, o seu testamento.
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-  : Jesus já havia anunciado esta hora em Jo 12,31. O Príncipe do O chefe deste mundo vem
mundo, o Diabo, aproveita o momento de fraqueza para agir. Assim como tentou Eva no jardim do 
Éden (Gn 3), foi ele que pôs Judas Iscariotes no mau caminho (Jo 12,27). Agora o Diabo está para 
iniciar a luta direta com Jesus na Paixão. A princípio parece que ele vai triunfar.

A paz é um desejo de todos nós, Queremos a paz verdadeira, não esta paz que o mundo quer 
dar, a paz por meio das guerras e das armas não é nunca será paz verdadeira. O Profeta Isaías 
lembra que “a paz é fruto da justiça” (Is 32,17). Jesus, em seus momentos finais com os 
discípulos, dá a sua paz, porque Ele é a Paz verdadeira. O Papa Francisco nos lembra que a maneira 
mais adequada de conseguir a paz é “aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo 
de um novo processo. 'Felizes os pacificadores' (Mt 5,9)!” (EG 227).

-  : Jesus já havia exortado para que os discípulos não se Não se perturbe o vosso coração
perturbassem (14,1) e repete mais uma vez. O anúncio de que ele partirá é o motivo desta 
perturbação que deixa o grupo triste. Mas Jesus transmite a certeza e a confiança de que não os 
deixará sós e, ao mesmo tempo, que irá para junto do Pai onde intercederá por eles. 

-  : A paz que Jesus traz não é a “paz do mundo”. A paz do mundo é o intervalo A paz do mundo
entre duas guerras. É a “ , fruto do poder das armas. É a paz dos estoicos*, que não se pax romana”
perturbam com ninguém e com nada. É a “ ”, que vive do egoísmo próprio ou alheio. pax perniciosa
A paz de Jesus tem raízes divinas. Nasce de um amor mais forte que a morte. Vive no Crucificado 
ressuscitado, que nos torna concidadãos dos santos e familiares de Deus (cf. Ef 2,14-19).

-  : A revelação de Jesus está chegando ao fim, porque está Já não falarei muito convosco
completa. O que se pode acrescentar ao amor total? A Palavra voltará ao seu silêncio divino, do 
qual saiu: na criação, na eleição de Israel e, sobretudo agora, nesses tempos que são os últimos, 
tornando-se carne da nossa carne (cf. Jo 1,14). Só continuará a falar pela palavra – exterior – dos 
discípulos e discípulas, dos cristãos e cristãs, da Igreja. E pela palavra – interior – do Espírito, que 
nos recordará todas as coisas e ajudará a entendê-las. 

alegria (Jo 14,28b). Será com esta saudação que Jesus ressuscitado se apresentará aos seus 
irmãos: “A Paz esteja convosco!” (Jo 20,19.21.26). A Igreja vai proclamar que Cristo “é a nossa 
Paz” (Ef 2,14a).

-  : Mas a vitória final não será do Diabo. A Paixão de Jesus Ele não tem poder sobre mim
será um testemunho, porque será um ato de amor e de obediência ao Pai. O Pai ama o Filho porque 
este dá a vida livremente (Jo 10,17-18). No Evangelho de João, Judas perde seu tempo. É Jesus 
que se antecipa e se entrega livremente (Jo 18,4-9).

-  : Essa expressão já deu origem a mais de uma heresia: O Pai é maior do que eu
monarquianismo*, modalismo*, subordinacionismo*, nas suas formas estática e dinâmica. Na 
verdade, sob um aspecto, o Pai e o Filho são iguais (cf. Jo 5,19-30; 10,30). Por outros aspectos, 
porém, são diferentes. Primeiro, porque o Pai é um e o Filho é outro, e um não pode, de modo 
algum, ser o outro; neste sentido, o Pai é maior que o Filho, pois é a origem do Filho. Além disso, 
quem ama considera o amado maior do que ele. É o que está acontecendo aqui: o Filho exprime a 
grandeza que ele reconhece no Pai. A expressão não pode ser isolada dos demais textos joaninos, e 
só tem sentido em relação à condição de Jesus Servo, humilhado na paixão, que receberá a sua 
glória do Pai (Jo 13,32; 17,5). 

Testemunhas do Reino: Escrava Anastácia (¤ Pompeu, 1740). Walter Woodeckers 
(Guatemala, 1980). 

Santos do dia: Domitila (I-II séc.). Nereu e Aquiles (+ 304). Pancrácio (+ 304). Modoaldo de 
Trier (+ 648). Imelda Lambertini (1321-1333). Joana de Portugal (1452-1490). 
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Efemérides: Dia Mundial do Enfermeiro. Dia da Enfermagem. Dia do Engenheiro Militar. Dia da 
escrava Anastácia, nascida em Pompéu, 1740, que simboliza todas as negras torturadas e estupradas 
até a morte pelos donos de escravos. A OIT adotou o Convênio 107 sobre populações Indígenas e 
Tribais, dos direitos dos índios (1957).

ABC DO CRISTIANISMO

[1] Estoicos. Os estoicos foram filósofos gregos (mas houve também latinos). Eram discípulos de 
Zenão de Cício (336-264 a.C.), que ensinou debaixo do pórtico (stoá) de Atenas (Poikilé stoá), 
atualmente reconstruído. De acordo com os estoicos, o ser humano possui um sopro da Razão universal 
que ordena e governa o mundo. Só é livre quem se submete inteiramente a essa Razão; escravo, quem 
se entrega às paixões. A impassibilidade (ataraxía) diante de todas as solicitações é condição para toda 
virtude. O estoico Cleante, diante da evidência do mal, identificou essa Razão universal com uma 
providência insondável. Segundo os estoicos, a sabedoria consiste numa submissão incondicional ao 
destino. Na época do Novo Testamento, com Sêneca (4 a.C. – 64 d.C.), predominava o aspecto ético do 
estoicismo. Epiteto (50-130 d.C.) fez da Razão o único bem inalienável do ser humano. A Razão o torna 
livre em qualquer situação, mesmo que seja escravo.

[4] Subordinacionismo. Doutrina, rejeitada pela Igreja, para a qual o Verbo (o Filho) é 
subordinado ao Pai, ou, em outras palavras, não é de igual natureza com ele.

[3] Modalismo. Heresia trinitária para a qual Deus é único em si, ainda que aja para fora de si em 
três “modos” diferentes, o modo de pai, o modo de filho e o modo de espírito. Esta heresia recebeu 
também o nome de sabelianismo (do nome de um dos seus defensores, no século III, Sabélio) ou 
patripassianismo (o Pai teria morrido na cruz).

[2] Monarquianismo. Doutrina cristológica, rejeitada pela Igreja, segundo a qual Deus Pai é o 
único princípio divino. Cristo é filho adotivo de Deus ou um seu modo de revelar-se. 

13 QUARTA-FEIRA DA 5ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Oração do dia

Ó Deus, que amais e restituís a inocência, 

A videira só produz uva boa quando o “ca-
valo” e a “gema” se unem através do enxerto. 
Jesus parte desta experiência antiquíssima dos 
agricultores para mostrar a necessidade de 
profunda comunhão entre seus discípulos e Ele 
para que os frutos sejam bons. Sem Jesus, 
somos ramos secos; em Jesus, somos uva fina! 

Antífona da entrada - Sl 70,8.23

Que o vosso louvor transborde de minha boca; 
meus lábios exultarão cantando de alegria, aleluia!

Naqueles dias:  Chegaram alguns da Judeia 1

e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: 
"Vós não podereis salvar-vos, se não fordes 
circuncidados, como ordena a Lei de Moisés".              
2 Isto provocou muita confusão, e houve uma 
grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. 
Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e 
alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar 
dessa questão com os apóstolos e os anciãos.                

orientai para vós os nossos corações, para que 
jamais se afastem da luz da verdade os que tirais 
das trevas da descrença. 

Leitura - At 15,1-6

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
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2.  Jerusalém, cidade bem edificada num 
conjunto harmonioso; para lá sobem as tribos 
de Israel, as tribos do Senhor. R.

3.  Para louvar, segundo a lei de Israel, o 
nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o 
trono de Davi. R.

R.  Que alegria, quando ouvi que me 
disseram: Vamos à casa do Senhor!

3 Depois de terem sido acompanhados pela 
comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a 
Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conver-
são dos pagãos, causando grande alegria entre 
todos os irmãos.  Chegando a Jerusalém foram 4

recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e 
narraram as maravilhas que Deus tinha realizado 
por meio deles.  Alguns, dos que tinham per-5

tencido ao partido dos fariseus e que haviam 
abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era 
preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a 
observar a Lei de Moisés.  Então, os apóstolos e 6

os anciãos reuniram-se para tratar desse 
assunto. - Palavra do Senhor.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Jo 15,1-8

V.  Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz 
Jesus; quem em mim permanece há de dar 
muito fruto. R.

Salmo responsorial - Sl 121(122),1-2. 
3-4a.4b-5 (R/.cf.1) 

1.  Que alegria, quando ouvi que me dis-
seram: "Vamos à casa do Senhor!" E agora 
nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas 
portas. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,4a.5b

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus a seus discí-
1pulos:  "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é 

2o agricultor.  Todo ramo que em mim não dá 
fruto ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o 

1.  Pelos fiéis mais voltados para o passado 
e por aqueles que pendem mais para o futuro, 
para que se sintam unidos na comunhão da 
mesma fé, rezemos. R. 

A sinodalidade não é meramente uma opção 
a ser recuperada pela Igreja de hoje, mas uma 
virtude, uma prática, uma forma necessária de 
ser Igreja. Peçamos a graça de aprofundar este 
componente indispensável da vida eclesial:            
R. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade.

3.  Pelos pastores e fiéis das Igrejas cristãs, 
para que amem a Palavra anunciada por Jesus e 
produzam muitos frutos para a vida do mundo, 
rezemos.

Preces dos fiéis

4.  Por aqueles a quem Jesus chama seus 
irmãos, para que procurem viver em profunda 
comunhão com Deus e com os irmãos, 
rezemos. R. 

5. Pelos cristãos e cristãs mais comprome-
tidos de nossas comunidades, para que tra-
balhem sem impor aos demais os seus critérios, 
rezemos.  R. 

2.  Pelo povo hebreu, que espera o Messias 
e o cumprimento das promessas da Escritura, 
para que o Espírito os conduza, fortaleça e 
ilumine, rezemos. R. 

3limpa, para que dê mais fruto ainda.  Vós já 
estais limpos por causa da palavra que eu vos 

4falei.  Permanecei em mim e eu permanecerei 
em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si 
mesmo, se não permanecer na videira, assim 
também vós não podereis dar fruto, se não 

5permanecerdes em mim.  Eu sou a videira e vós 
os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu 
nele, esse produz muito fruto; porque sem mim 

 6nada podeis fazer.  Quem não permanecer em 
mim, será lançado fora como um ramo e secará. 
Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e 

7queimados.  Se permanecerdes em mim e 
minhas palavras permanecerem em vós, pedi o 

8que quiserdes e vos será dado.  Nisto meu Pai é 
glorificado: que deis muito fruto e vos torneis 
meus discípulos. - Palavra da Salvação.
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Pai celeste, cuidai desta vinha que plantas-
tes, limpando-a como só vós sabeis fazê-lo, 
para que dê colheitas abundantes para alimento 
da justiça e da paz.

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.

Ressuscitou e manifestou-se a nós o 
Senhor, que nos remiu com seu sangue, aleluia!

Oração depois da comunhão

Antífona 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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 15,1-8

-  A videira: A imagem da videira é muito utilizada na Bíblia. É uma das árvores que simboliza 
a casa de Israel, do qual o Senhor, como o bom agricultor, escolheu cuidar. A vinha, porém, não deu 
os frutos que se esperava, como se pode ver na parábola dos sinóticos (Mt 21,33-46; Mc 12,1-12; 
Lc 20,9-19). Mas há também a ideia da vinha como tronco. A escolha da vinha como simbolismo 
deve-se em função da sua vitalidade, dos cuidados exigentes que requer e dos bons frutos que 
produz. Todo ano, depois de uma morte aparente – após a colheita dos frutos – ela renasce com 
novas folhagens e dá uma nova e abundante produção. 

O
 Evangelho de hoje é a primeira parte do capítulo 15 do Evangelho de João, onde Jesus faz 
a comparação dele como a videira. Jesus vai insistir na vital comunicação que existe entre 
o tronco e os ramos, reforçada pelo uso do verbo permanecer. Ao mesmo tempo Jesus 

apresenta a exigência de que os ramos deem frutos. Jesus utiliza uma imagem simples, muito 
conhecida para os ouvintes da época.

-  Jesus se identifica com a videira que com sua seiva alimenta os Eu sou a videira verdadeira: 
ramos e estes dão frutos. Esta seiva indica a sua vida, o amor que ele recebe do Pai e comunica aos 
seus discípulos. O tronco e os ramos são parte da mesma videira.

-   Esta é a última das sete afirmações em que, no Evangelho de João, Jesus se Eu sou...:
identifica utilizando o verbo “ser” com complemento: Eu sou o Pão da Vida (6,36.41.48.51); Eu 
sou a Luz do mundo (8,12; 9,5); Eu sou a Porta (10,7.9.11.14); Eu sou o Bom Pastor (10,11.14); Eu 
sou a Ressurreição e a Vida (11,25); Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida (14,6); Eu sou a Videira 
Verdadeira (15,1.5). Ou seja, por sete vezes (o número perfeito) Jesus diz quem e o que Ele é!

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
MEMÓRIA FACULTATIVA

 (Missa: Comum de Nossa Senhora - MR, 738)

Lc 11, 27-28
Sl 44(45), 11-12. 14-15. 16-17 (R/. 11a)

dediquemos, com todas as nossas forças, pelo 
crescimento do reino de Cristo. 

Leituras da memória: Is 61,9-11

Oração do dia

Ó Deus, que quisestes que Maria, Mãe do 
vosso Filho feito homem, fosse também nossa 
Mãe, fazei com que, perseverando na penitência 
e na oração pela salvação do mundo, nos 
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-   O ensinamento é muito semelhante àquele de Jo 14,13. Se os Pedi e vos será dado:
discípulos estiverem unidos a Jesus poderão pedir, sua oração será ouvida. Eles precisam pedir ao 
Pai esta seiva que nutre e alimenta o amor entre irmãos. 

-   Quando os discípulos viverem o verdadeiro amor, serão as Meu Pai é glorificado:
verdadeiras testemunhas de Jesus. O mundo verá seu testemunho. Tertuliano dizia que quando os 
cristãos passavam e as pessoas viam seu modo de viver diziam: “Vede como eles se amam!”. É 
nisso que o Pai é glorificado quando os discípulos produzem os bons frutos, como a verdadeira 
videira produz as boas uvas que darão o bom vinho.

-   O ramo, por mais que seja bom, não pode dar frutos se não Sem mim nada podeis fazer:
permanecer unido ao tronco. Da mesma forma, os discípulos nada podem fazer se não estiverem 
unidos a Jesus.

-   Os ramos são os discípulos. Na videira nem todo ramo produz frutos. Há os Todo ramo:
ramos selvagens que só roubam a seiva. O vinhateiro sabe que estes precisam ser podados, do 
contrário, só sugam e acabam matando a videira. 

-   A vinha por si mesma não produz frutos, exige o cuidado. Uma vinha Meu Pai é o agricultor:
sem dono é como o rebanho de ovelhas sem o pastor. Portanto, Jesus é a vinha, mas o agricultor é o 
Pai. 

-   A videira precisa ser podada para que os ramos bons possam dar frutos. Do Dar fruto:
contrário, os ramos selvagens sugam a melhor seiva e ela não pode nutrir os bons ramos. 

-   O verbo permanecer aparece sete vezes neste breve texto (e onze ou doze Permanecer:
vezes em todo o capítulo, depende das traduções). É o “permanecer” que ajuda a fazer a ligação 
vital entre os ramos e o tronco: sem isso não há vida. Sem permanecer unidos a Jesus não há o 
verdadeiro amor. É o amor do Pai pelo Filho, o amor dos fiéis por Cristo e o amor do Filho pelo Pai 
são o mesmo amor (Jo 15,9-11).

-   Os discípulos estão limpos, isto é, foram purificados pela palavra de Jesus. Estais limpos:
Pode ser também uma referência ao lava-pés (Jo 13). 

-   Os versículos 5-6 mostram o rigor das exigências de Deus. Assim como Lançados no fogo:
o joio precisa ser separado e queimado (Mt 13,30.40-41), o convidado sem a veste nupcial é 
jogado fora (Mt 22,13), o ramo mau deve ser cortado fora e não serve para nada a não ser para ser 
queimado. Judas Iscariotes representa este discípulo que não ama, que não produziu frutos, cujo 
exemplo os demais não devem imitar.

No Evangelho de hoje, temos a metáfora da videira e dos ramos, com a qual Jesus fala da sua 
união profunda com os que aderem a ele, o amam e vivem as suas palavras. Videira e ramos não são 
duas coisas, mas uma só planta. Têm a mesma seiva, vivem a mesma vida, dão os mesmos frutos. 
Ceia (contexto), videira (texto) e vinho (quase texto) aludem à Eucaristia. “Quem come a minha 
carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna... morarei nele e ele em mim” (cf. Jo 6,54-58). Seu 
pré-texto é o Sl 80, que relê a história de Israel a partir da metáfora de uma videira, plantada por 
Deus com tanto amor e vigor que cobre toda a terra, mas que foi abandonada e devastada. Jesus é a 
videira e nós, os ramos, cuja fecundidade, porém, depende da união com ele, cumprindo os seus 
mandamentos (vv. 1-7). A fecundidade não é automática. É a fecundidade do amor, que se 
concretiza na prática dos mandamentos de Jesus, sobretudo do “seu” mandamento!

Santos do dia: Servácio (+ 384). Rolendis (VII-VIII século). Ellinger de Tegernsee (+ 1056). 
Geraldo de Villamagna (1175-1245). Madalena Albrici (+ 1465). André Hubert Fournet (1752-
1834). 

Testemunhas do Reino: Luis Aredez (Argentina, 1977). 
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14 QUINTA-FEIRA - SÃO MATIAS, Apóstolo - Festa
(Cor vermelha - Glória - Ofício festivo do Comum dos Apóstolos)

Matias é o discípulo histórico de Jesus que 
assumiu o lugar deixado vago pela saída de 
Judas Iscariotes. Segundo o livro dos Atos, faz-
se uma escolha entre José chamado Bársabas e 
Matias, lançando a sorte. Matias é escolhido e 
agregado ao grupo dos Onze, que, assim, é 
recomposto. Temos, nesta escolha, dois fatos 
importantes. Primeiro, o candidato tem que ter 
conhecido Jesus pessoalmente e ser testemu-
nha de sua ressurreição: “Há homens que nos 
acompanharam todo o tempo em que o Senhor 
Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo 
batismo de João até o dia em que foi elevado do 
meio de nós. Agora, é preciso que um deles se 
junte a nós para ser testemunha da sua 
ressurreição” (At 1,22-23). Segundo, está é a 
primeira e a última vez em que o grupo dos Doze 
é reconstituído (At 1,26). O grupo dos Doze é um 
grupo intimamente ligado ao ministério público 
de Jesus de Nazaré. Evoca as doze tribos e os 
doze patriarcas. Lembra que Jesus veio renovar 
Israel, restaurando-o em sua integridade e 
introduzindo-o na novidade de vida própria do 
Reino de Deus. Por isso, esse grupo especial, 
tirado do grupo maior dos discípulos e dis-
cípulas, é formado por doze pessoas, não onze, 
não treze. Esse grupo propriamente não será 
substituído nem terá sucessores. Algumas de 
suas tarefas – só algumas, não todas – serão, de 
alguma forma, transmitidas àqueles missio-
nários cristãos, fundadores das Igrejas, e, atra-
vés desses, a seus sucessores, que, a partir de 
Inácio de Antioquia, serão claramente chama-
dos de bispos, um em cada Igreja local, rodea-
dos, por sua vez, por um grupo de presbíteros. 

Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu 
que vos escolhi e vos enviei para produzirdes 
fruto e o vosso fruto permaneça, aleluia.

De Matias, com base no Novo Testamento, não 
se sabe mais nada. De José Bársabas, que com 
ele concorreu à vaga deixada aberta por Judas, 
só sabemos que tinha o apelido de Justo, o que 
não é pouco (cf. At 1,23).

Comentário inicial - No evangelho de 
hoje, insiste Jesus na prática dos seus man-
damentos, sobretudo, do mandamento do amor 
mútuo. É a prova do amor a ele. É a fonte da 
alegria. É sinal da comunhão íntima entre Jesus 
e os seus discípulos. É o maior testemunho que 
podemos dar de Jesus. Testemunho que Matias 
aprendeu a dar convivendo com o Mestre e 
acompanhando os discípulos durante todo o 
ministério público. 

Antífona da entrada - Jo 15,16

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

15 Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio 
16dos irmãos e disse:  "Irmãos, era preciso que 

Leitura - At 1,15-17.20-26

Ó Deus, que associastes São Matias ao 
colégio apostólico, concedei, por sua inter-
cessão, que, fruindo da alegria do vosso amor, 
mereçamos ser contados entre os eleitos. 

Oração do dia 
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Efemérides: Dia da Imprensa Nacional. Dia da Estrada de Rodagem. Dia do Automóvel. Dia da 
Fraternidade Brasileira. Dia do Zootecnista. Criação da Biblioteca Nacional (1811). A sede da 
Comissão Justiça e Paz da Conferência dos Religiosos da Colômbia é ocupada pelo Exército (1998).

Memória histórica: Abolição legal da Escravatura Negra no Brasil (último país da América 
Latina a fazê-lo) pela Princesa Isabel (1888). 
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se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio 
de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que 
se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. 
17 Judas era um dos nossos e participava do 

20mesmo ministério.  De fato, no livro dos 
Salmos está escrito: 'fique deserta a sua 
morada, nem haja quem nela habite!' E ainda: 

21'Que outro ocupe o seu lugar!'  Há homens que 
nos acompanharam durante todo o tempo em 

22que o Senhor Jesus vivia no meio de nós,  a 
começar pelo batismo de João até ao dia em 
que foi elevado ao céu. Agora, é preciso que um 
deles se junte a nós para ser testemunha da sua 

23ressurreição."  Então eles apresentaram dois 
homens: José, chamado Bársabas, que tinha o 

24apelido de Justo, e Matias.  Em seguida, 
fizeram esta oração: "Senhor, tu conheces os 
corações de todos. Mostra-nos qual destes dois 

25 escolhestes para ocupar, neste ministério e 
apostolado, o lugar que Judas abandonou para 

26seguir o seu destino!"  Então tiraram a sorte 
entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual               
foi juntado ao número dos onze apóstolos.                   
- Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 112 (113),1-2. 
3-4.5-6.7-8 (R/. cf. 8)

R. O Senhor fez o indigente assentar-
se com os nobres.

1.  Louvai, louvai, ó servos do Senhor, lou-
vai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja o 
nome do Senhor, agora e por toda a eternida-  
de! R.

3.  Quem pode comparar-se ao nosso Deus, 
ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se 
inclina para olhar o céu e a terra? R.

2.  Do nascer do sol até o seu ocaso, lou-
vado seja o nome do Senhor! O Senhor está 
acima das nações, sua glória vai além dos altos 
céus. R.

4.  Levanta da poeira o indigente e do lixo 
ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se 
com os nobres, assentar-se com nobres do seu 
povo. R.

V. Eu vos designei para que vades e deis 
frutos e o vosso fruto permaneça. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,16

Na festa de São Matias, que conviveu com 
Jesus de Nazaré e os Doze ao longo do mi-
nistério público, apresentemos as nossas 
súplicas a Deus Pai pela Igreja e pelo mundo.            
R. Ouvi-nos, Senhor.

Evangelho - Jo 15,9-17

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  Como meu Pai me amou, assim 9

também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 
10 Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, assim como eu 
guardei os mandamentos do meu Pai e per-
maneço no seu amor.  E eu vos disse isto, para 11

que a minha alegria esteja em vós e a vossa 
alegria seja plena.  Este é o meu mandamento: 12

amai-vos uns aos outros, assim como eu vos 
amei.  Ninguém tem amor maior do que aquele 13

que dá sua vida pelos amigos.  Vós sois meus 14

amigos, se fizerdes o que eu vos mando.  Já 15

não vos chamo servos, pois o servo não sabe o 
que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, 
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de 
meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, 16 

mas fui eu que vos escolhi e vos designei para 
irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto 
permaneça. O que então pedirdes ao Pai em 
meu nome, ele vo-lo concederá.  Isto é o que 17

vos ordeno: amai-vos uns aos outros.- Palavra 
da Salvação.

Preces dos fiéis

1.  Pela santa Igreja de Deus, para que, por 
intercessão de São Matias, dê testemunho da 
vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós 
vos pedimos. R. 
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3.  Por aqueles que governam as nações, 
para que trabalhem, sem desfalecer, pela 
justiça, pela concórdia e pela paz, nós vos 
pedimos. R. 

6. Pelos falecidos que, neste mundo, acre-
ditaram em Jesus e o louvaram por obras e pala-
vras, para que Deus lhes dê a alegria eterna, nós 
vos pedimos. R. 

2.  Pelo Papa Francisco, sucessor do 
apóstolo Pedro, para que, cheio do Espírito 
Santo, confirme na fé os seus irmãos e irmãs, 
nós vos pedimos. R. 

4.  Por todos os discípulos e discípulas de 
Cristo, para que guardem os mandamentos do 
Senhor e se amem uns aos outros como irmãos, 
nós vos pedimos. R. 

5.  Por nós aqui reunidos e nossos famil-
iares, para que, vivendo à maneira de Jesus, ele 
nos chame seus amigos agora e sempre, nós 
vos pedimos. R. 

Deus eterno e todo-poderoso, escutai o 
povo que vos invoca e, por intercessão de São 
Matias,concedei-lhe a vossa proteção nas 

Recebei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja que vos apresentamos com devoção na 
festa de São Matias; e confirmai-nos por meio 
delas com a força da vossa graça.

Antífona da comunhão - Jo 15,12

Oração sobre as oferendas

coisas temporais e eternas.

Prefácio dos Apóstolos 

Este é o meu mandamento, diz o Senhor: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, 
aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, cobri de bênçãos a vossa família 
para que, pela intercessão de São Matias, 
possamos participar eternamente da gloriosa 
sorte dos santos. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 15,9-17 

-   No cap. 15 do Evangelho de João o verbo “permanecer” aparece onze vezes. Permanecer:
Esse verbo (e seus derivados) em João lembra relações, afetos, amor. A gente mora onde o coração 
está. A gente mora onde ama. Sente-se em casa em quem a gente ama. A nossa união com Deus, 
pelo Filho, no Espírito, não é um vago afeto, uma especulação esotérica ou uma iluminação 
intelectual. A união com Deus é vida concreta, gasta no amor pelos irmãos e irmãs. No amor, as 
palavras são importantes, os sentimentos também, mas o que decide mesmo são os fatos. A fé é 
inseparável do amor, e o amor não existe sem os fatos.

-   O mandamento novo dado por Jesus é o amor ilimitado Guardai os meus mandamentos:

-   Há uma circulação vital do amor entre o Pai, o Filho e os discípulos. É Como o Pai me amou:
como a seiva da videira que passa pelo tronco e nutre os ramos. O amor fraterno é o amor que 
procede do Pai e do Filho e, ao mesmo tempo, é comunicação deste amor. 

D
epois da comparação de Jesus-videira e dos discípulos-ramos unidos vitalmente a ele (Jo 
15,1-6), Jesus diz que permanecer nele é praticar o seu mandamento, que é o amor mútuo 
(Jo 15,12.17). Mas, antes de chegar a essa conclusão, Jesus insiste sobre a permanência 

no seu amor através da obediência aos seus mandamentos, para que a alegria dos discípulos seja 
completa. Este é o ponto central do longo discurso de Jo 15, onde Jesus nos dá o novo 
mandamento: o amor fraterno. É este amor circulante e que dá vida. É como a boa seiva da videira 
que circula pelo tronco e pelos ramos. Sem a seiva não há frutos. Da mesma forma, sem o amor não 
haverá frutos, não haverá vida cristã.
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-   Abraão foi chamado de “amigo de Deus” (Is 41,8; Dn 3,35). “O Senhor Sois meus amigos:
falava com Moisés, face a face, como um homem fala com um amigo” (Ex 33,11). Agora Jesus 
alarga esta visão de amizade e a estende a todos os que amam e permanecem em seu amor. Quando 
os discípulos vivem o amor na sua radicalidade tornam-se amigos de Jesus.

-  A iniciativa é de Jesus, assim como todos os Não fostes vós que me escolhestes: 
chamados vocacionais. Foi Jesus que primeiro amou os seus discípulos. Diferente dos mestres 
dos escribas, a quem iam os discípulos, Jesus é quem vai e chama os seus. “Não fomos nós que 
amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou... Quanto a nós, amemos, pois foi ele que nos amou 
primeiro” (1Jo 4,10.19).

-  João Batista afirmou “Essa é a minha alegria e ela é A alegria esteja em vós e seja plena: 
completa” (Jo 3,29). Jesus sente que sua missão está se completando e fala da sua alegria. Vai 
repetir esta mesma frase em Jo 17,13. A alegria dos discípulos virá depois de passar pela dor da 
perda. Assim como a videira só verá os frutos depois de ser podada. Mais adiante Jesus dirá que o 
mundo se alegrará e os discípulos ficarão tristes, porém esta tristeza se transformará em alegria (Jo 
16,20-22). A alegria plena dos discípulos acontecerá ao ver o Senhor vivo e ressuscitado no meio 
deles: “Os discípulos ficaram cheios de alegria por verem o Senhor” (Jo 20,20).

(Jo 13,34). Não se trata mais de amar o próximo como a si mesmo (Lv 19,18; Mc 12,31), mas de 
amar como Jesus amou. Amar é dar a vida por amor. Só quem ama conhece a Deus, porque Deus é 
Amor (1Jo 4,8.16). E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele (1Jo 4,8-
16). Quem guarda os mandamentos de Jesus guarda a si mesmo, se protege e é protegido.

-  O servo ou o escravo recebem ordens sem explicação, eles devem Não vos chamo servos: 
obedecer. Os amigos entram na nossa intimidade. Aos amigos se fazem confidências, se 
comunicam projetos, segredos, sonhos... Os amigos são iguais; os servos, não. Jesus quer que 
sejamos iguais a ele, não servos seus, ainda que honrados por ele. Graças a ele, não somos súditos 
da lei, mas vivemos na liberdade dos filhos.

Hoje a Igreja celebra a memória de São Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes e 
integrar o grupo dos doze (cf. At 1,21-26). Segundo o relato de Atos dos Apóstolos, Matias foi um 
seguidor de Jesus desde o princípio, desde o batismo de João no Jordão. Seu chamado para 
integrar o grupo dos Doze contemplava que fosse junto com os outros apóstolos uma testemunha 
da ressurreição de Jesus (At 1,22). Essa alegria de experimentar o amor do Cristo ressuscitado era 
uma marca forte do grupo dos Doze. A medida do amor à qual o cristão é chamado é a mesma de 
Jesus: amor até ao fim, até ao dom de si, até à morte. Amor que vence a morte, amor que é vida e 
ressurreição! As palavras de Jesus são palavras de conforto e de alerta aos discípulos, embora eles 
não entendam ainda. O Espírito os une, sim, ao Cristo glorificado, mas eles precisam permanecer 
unidos a Ele também mediante a observância dos mandamentos. O fruto produzido pelo amor 
fraterno é a alegria plena: “A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se 
encontram com Jesus” (EG 1). 

-   Jesus pede aos discípulos que se amem uns aos outros. Não é Este é o meu mandamento:
qualquer forma de amor, mas como ele os amou. O verbo é agapáo e o substantivo é agápe. É a nova 
Lei trazida por Jesus. É o vinho novo que encheu as talhas de pedra em Caná. O Apóstolo Paulo dirá 
mais adiante: “Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro 
cumpriu toda a Lei... Portanto, o amor [ágape] é a plenitude da Lei” (Rm 13,8.10).

Santos do dia: Matias (séc. I). Corona ou Estefânia (160-177). Pacômio (287-347). Bonifácio 
de Tarso (+ 306). Eremberto de Toulouse (610-671). Maria Domingas Mazzarello (1837-1881). 
Miguel Garicoits (1797-1863).
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15 SEXTA- FEIRA DA 5ª SEMANA DA PÁSCOA 
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Na missa de hoje, Jesus ensina o seu 
mandamento: “Amai-vos uns aos outros como 
eu vos amei”. E Ele nos amou ao ponto de dar 
sua vida para que tivéssemos a vida de Deus em 
nós e nos tornássemos capazes de amar. Viver o 
mandamento de Jesus é passar da independên-
cia à comunhão, da servidão à amizade, da 
morte para a vida.

O Cordeiro que foi imolado é digno de 
receber o poder, a divindade, a sabedoria, a 
força e a honra, aleluia!

Oração do dia

Leitura - At 15,22-31

Preparai, ó Deus, nossos corações para 
vivermos dignamente os mistérios pascais a fim 
de que esta celebração realizada com alegria 
nos proteja por sua força inesgotável e nos 
comunique a salvação.

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Antífona da entrada - Ap 5,12

22Naqueles dias,  pareceu bem aos apóstolos 
e aos anciãos, de acordo com toda a comu-
nidade de Jerusalém, escolher alguns da 
comunidade para mandá-los a Antioquia, com 
Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado 
Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados 

23pelos irmãos.  Através deles enviaram a se-
guinte carta: "Nós, os apóstolos e os anciãos, 
vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do 
paganismo e que estão em Antioquia e nas 

24regiões da Síria e da Cilícia.  Ficamos sabendo 
que alguns dos nossos causaram perturbações 
com palavras que transtornaram vosso espírito. 

25Eles não foram enviados por nós.  Então 
decidimos, de comum acordo, escolher alguns 
representantes e mandá-los até vós, junto com 
nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo,                 
26 homens que arriscaram suas vidas pelo nome 

27de nosso Senhor Jesus Cristo.  Por isso, esta-
mos enviando Judas e Silas, que pessoalmente 

28vos transmitirão a mesma mensagem.  Porque 
decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos 
impor nenhum fardo, além destas coisas indis-

29pensáveis:  abster-se de carnes sacrificadas 
aos ídolos, do sangue, das carnes de animais 
sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis 

           bem se evitardes essas coisas. Saudações!" 
30 Depois da despedia, Judas e Silas foram para 
Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram 

31a carta.  A sua leitura causou alegria, por causa 
do estímulo que trazia. - Palavra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 56(57),8-9.10-
12 (R/. 10a)

R. Vou louvar-vos, Senhor, entre os 
povos.

1.  Meu coração está pronto, meu Deus, 
está pronto o meu coração! Vou cantar e tocar 
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Memória histórica: Massacre do Rio Sumpul, com mais de 600 mortos (El Salvador, 1980). 

Testemunhas do Reino: Mariano Avellana (1904). Juan Caccya Chipana (Peru, 1980). Carlos 
Gálvez Galindo (Guatemala, 1981). Camponeses mortos pela causa da Paz (Peru, 1988). Porfirio 
Suny Quispe (Peru, 1991). 

Efemérides: Dia Continental do Seguro. Independência do Paraguai (1811). Criação da 
Esquadrilha da Fumaça (1952).
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V.  Eu vos chamo meus amigos, pois vos 
dei a conhecer o que o Pai me revelou. R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,12-17

Preces dos fiéis

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  "Este é o meu mandamento: amai-vos 12

uns aos outros, assim como eu vos amei.  Nin-13

guém tem amor maior do que aquele que dá sua 
vida pelos amigos.  Vós sois meus amigos, se 14

fizerdes o que eu vos mando.  Já não vos 15

chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o 
seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos 
dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.                  
16 Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu 
que vos escolhi e vos designei para irdes e para 
que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. 
O que, então, pedirdes ao Pai em meu nome,                
ele vo-lo concederá.  Isto é o que vos orde-           17

no: amai-vos uns aos outros". - Palavra da 
Salvação.

Evangelho - Jo 15,12-17

para vós: desperta, minh'alma, desperta! Des-
pertem a harpa e a lira, eu irei acordar a auro-   
ra! R.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

2.  Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, 
dar-vos graças, por entre as nações! Vosso amor 
é mais alto que os céus, mais que as nuvens a 
vossa verdade! Elevai-vos, ó Deus, sobre os 
céus, vossa glória refulja na terra! R.

As decisões tomadas em Concílio são 
decisões do Espírito e da Igreja. O último 
Concílio Ecumênico foi o Vaticano II, entre 1962 
e 1965, convocado por João XXIII e encerrado 
pelo Papa Paulo VI. Oremos pedindo a graça de 
acolher e colocar em prática as decisões deste 
grande concílio: R. Jesus Ressuscitado, 

2.  Pelos fiéis das Igrejas locais do mundo 
inteiro, para que sintam ainda hoje o mesmo 
júbilo que inundou a Igreja do Concílio Vaticano 
II, oremos. R.

1.  Pela Igreja, que viveu a experiência do 
último Concílio, para que nas decisões e 
orientações aí tomadas descubra a mão do 
Espírito Santo, oremos. R.

3.  Pelos catecúmenos e pelos fiéis que 
adoram a Cristo, para que não esqueçam que o 
seu maior mandamento é o mandamento do 
amor, oremos. R.

5.  Por nossa assembleia celebrante, para 
que alimentada à mesa da Palavra e à mesa da 
Eucaristia, dê frutos de caridade, oremos ao 
Senhor. R.

Senhor Jesus Ressuscitado, para quem já 
não somos servos, mas amigos, tornai-nos 
testemunhas do vosso amor. Vós que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos.

Antífona da comunhão 

4.  Pelos jovens chamados ao ministério 
ordenado na Igreja, para que respondam com 
alegria, confiança e muita responsabilidade, 
oremos. R.

ouvi-nos.

Oração sobre as oferendas

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

Aquele que foi crucificado ressurgiu dos 
mortos, e nos redimiu aleluia!

Oração depois da comunhão

Tendo participado do sacramento do Corpo 
e do Sangue do vosso Filho, nós vos supli-
camos, ó Deus que nos faça crescer em 
caridade a Eucaristia que ele nos mandou 
realizar em sua memória.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 15, 12-17

-  : A iniciativa é de Jesus, assim como todos os Não fostes vós que me escolhestes
chamados vocacionais. Foi Jesus que primeiro amou os seus discípulos. Diferente dos mestres 
dos escribas, a quem iam os discípulos, Jesus é quem vai e chama os seus. “Não fomos nós que 
amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou... Quanto a nós, amemos, pois foi ele que nos amou 
primeiro” (1Jo 4,10.19).

-  : Jesus retoma o discurso de Jo 13,13-14: o que os discípulos O que pedirdes ao Pai
pedirem ao Pai, em nome de Jesus, eles receberão.

-  : Jesus pede aos discípulos que se amem uns aos outros. Não é Este é o meu mandamento
qualquer forma de amor, mas como ele os amou. O verbo é agapáo e o substantivo é agápe. É a 
nova Lei trazida por Jesus. É o vinho novo que encheu as talhas de pedra em Caná. O Apóstolo Paulo 
dirá mais adiante: “Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro 
cumpriu toda a Lei... Portanto, o amor [ágape] é a plenitude da Lei” (Rm 13,8.10). 

O amor que Jesus viveu por nós na cruz é a fonte, o modelo e a medida do nosso amor ao outro: 
“como eu amei vocês”. Ninguém ama se não foi amado (fonte) e só se ama como se foi amado 
(modelo). A medida pode variar. A medida a que o cristão é chamado é a mesma de Jesus: amor até 
ao fim, até ao dom de si, até à morte! Só assim, o amor a Deus com todas as forças, de todo o 
coração, com todo o entendimento é cumprido (cf. Dt 6,5). Somente o amor pode transformar o 

-  Sois meus amigos: No Antigo Testamento Abraão foi chamado de “amigo de Deus” (Is 
41,8; Dn 3,35). E no Êxodo se diz que “o Senhor falava com Moisés, face a face, como um homem 
fala com um amigo” (Ex 33,11). Agora Jesus alarga esta visão de amizade e a estende a todos os 
que amam e permanecem em seu amor. Quando os discípulos vivem o amor na sua radicalidade, 
tornam-se de verdade amigos de Jesus. São amigos de Jesus aqueles que lhe são fiéis. No 
entanto, esta frase não pode ser tomada de forma isolada, pois não é o Pai que coloca limites ao 
número dos seus amigos, “pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16).

-  : Foi assim que Jesus amou os seus e nos ama. Dando a vida pelos seus, este é Amor maior
o amor maior. Na metáfora do bom pastor (10,1-18) Jesus já havia preparado o espírito dos 
discípulos. O Apóstolo Paulo recordará que Cristo morreu pelos pecadores (inimigos) para fazê-
los amigos, de tal modo que ninguém possa nos separar do amor de Deus (cf. Rm 5,8). 

-  : O servo ou o escravo recebem ordens sem explicação, eles devem Não vos chamo servos
obedecer. Os amigos entram na nossa intimidade. Aos amigos se fazem confidências, se 
comunicam projetos, segredos, sonhos... Os amigos são iguais; os servos, não. Jesus quer que 
sejamos iguais a ele, não servos seus, ainda que honrados por ele. Graças a ele, não somos súditos 
da lei, mas vivemos na liberdade dos filhos.

-  : A figueira que não produziu frutos foi amaldiçoada por Jesus (Mc 11,12-Produzais frutos
14). Esta figueira representava o Templo de Jerusalém, belo por fora, mas sem frutos por dentro. Da 
mesma forma, os ramos da videira que não produzem frutos devem ser cortados e jogados ao fogo. 
Assim também deve ser entre os discípulos: eles devem produzir frutos. Do contrário, para que 
servem?

C
hegamos à parte central do longo discurso do capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus 
nos dá o novo mandamento: o amor fraterno. É este amor circulante e que dá vida. É como a 
boa seiva da videira que circula pelo tronco e pelos ramos. Sem a seiva não há frutos. Da 

mesma forma, sem o amor não haverá frutos, não haverá vida cristã. 
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16 SÁBADO DA 5ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Leitura - At 16,1-10

O Evangelho de hoje nos ensina que a sorte 
dos discípulos não é diferente da sorte de Jesus. 
O caminho do amor e do serviço provoca ódio e 
violência. O mundo gostaria que fizéssemos o 
seu jogo; negando-nos a isso, o mundo nos 
odeia, nos persegue, nos elimina. O servo não é 
maior que o seu senhor! 

Antífona da entrada - Cl 2,12

Oração do dia
 
Deus eterno e todo-poderoso, vós nos 

fizestes participar de vossa própria vida pelo 
novo nascimento do batismo; conduzi à pleni-
tude da glória aqueles a quem concedestes, 
pela justificação, o dom da imortalidade.

Sepultados com o Cristo no batismo, fostes 
também ressuscitados com ele, porque crestes 
no poder de Deus, que o ressuscitou dos 
mortos, aleluia!

1Naqueles dias:  Paulo foi para Derbe e 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Listra. Havia em Listra um discípulo chamado 
Timóteo, filho de uma judia, crente, e de pai 

2grego.  Os irmãos de Listra e Icônio davam bom 
3testemunho de Timóteo.  Paulo quis então que 

Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e 
circuncidou-o, por causa dos judeus que se 
encontravam nessas regiões, pois todos sabiam 

4que o pai de Timóteo era grego.  Percorrendo as 
cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as deci-
sões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém 
haviam tomado. E recomendavam que fossem 

5observadas.  As Igrejas fortaleciam-se na fé e, 
6de dia para dia, cresciam em número.  Paulo e 

Timóteo atravessaram a Frigia e a região da 
Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de 

7pregar a Palavra de Deus na Ásia.  Chegando 
perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, 

8mas o Espírito de Jesus os impediu.  Então 
              atravessaram a Mísia e desceram para Trôade. 

9 Durante a noite, Paulo teve uma visão: na sua 
frente, estava de pé um macedônio que lhe 

                  suplicava: "Vem à Macedônia e ajuda-nos!" 
10 Depois dessa visão, procuramos partir 
imediatamente para a Macedônia, pois está-
vamos convencidos de que Deus acabava de 
nos chamar para pregar-lhes o Evangelho.                 
- Palavra do Senhor.
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mundo marcado pelas relações egoístas e interesseiras. Podemos concordar com Madre Teresa de 
Calcutá: “Muitas pessoas ainda são más porque não foram suficientemente amadas”.

Testemunhas do Reino: Nicolás Chuy Cumes (Guatemala, 1986). Indígenas assassinados 
em Bagadó (Colômbia, 1987).

Santos do dia: Isidoro de Chios (+ 251). Sofia de Roma (+ 305). Gertrudes de Brabante 
(+ 500). Gilberto (VI-VII século). Dymphna de Gheel (VII século). Berta de Bingen (VII-VIII 
século). Isidoro de Madri (1070-1130). Roberto de Bingen (712-732). Halvard (1010-1043). 
Henrique de Ebranttshausen (1120-1185). 

Efemérides: Dia do Assistente Social. Dia do Gerente de Banco. Dia do Professor 
Aposentado. Dia do Combate à Infecção Hospitalar. Dia Internacional da Família (ONU, 1989). 
Nascimento de Madame Curie (1859).
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1.  Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao 
Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilo-
sos! R.

3.  Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua 
bondade perdura para sempre, seu amor é fiel 
eternamente! R.

R.  Aclamai o Senhor, ó terra inteira.

2.  Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele 
mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu 
povo e seu rebanho. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Se o mundo vos odeia, sabei que 18

primeiro me odiou a mim.  Se fôsseis do 19

mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe 
pertence. Mas, porque não sois do mundo, 
porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o 
mundo por isso vos odeia.  Lembrai-vos 20

daquilo que eu vos disse: 'O servo não é maior 
que seu senhor'. Se me perseguiram a mim, 
também perseguirão a vós. Se guardaram a 
minha palavra, também guardarão a vossa.              
21 Tudo isto eles farão contra vós por causa do 
meu nome, porque não conhecem aquele que 
me enviou". - Palavra da Salvação.

Aclamação ao Evangelho - Cl 3,1

V.  Se com Cristo ressurgistes, procurai o 
que é do alto, onde Cristo está sentado à direita 
de Deus Pai. R.

Salmo responsorial - Sl 99(100),2.3.5 
(R/. 2a)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Jo 15,18-21

Preces dos fiéis

Jesus diz claramente aos discípulos que o 
servo não é mais do que o seu senhor. Perse-
guiram Jesus, vão perseguir seus discípulos. 
Acolheram a palavra de Jesus, acolherão a dos 

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.

3. Pelos cristãos e cristãs que abandonam e 
negam a Cristo, pelos que são fortes e 
permanecem fiéis, e pelos que perdoam a quem 
os ofende, rezemos ao Senhor. R.

4. Pelas vítimas da doença, da droga e de 
outros vícios, pelas mulheres vítimas de 
violência, e por todos os migrantes e exilados, 
rezemos ao Senhor. R.

Oração sobre as oferendas

Antífona da comunhão - Jo 17,20-21

Pai, eu te rogo por eles, para que sejam um 
em nós, a fim de que o mundo creia que tu me 
enviaste, diz o Senhor, aleluia!

Guardai, ó Deus, no vosso constante amor 
aqueles que salvastes, para que, redimidos pela 

discípulos. Peçamos-lhe a graça de ser-lhe fiel, 
como ele foi ao Pai, dizendo: R. Jesus, 
socorrei-nos e salvai-nos.

2. Por todas as pessoas cujos direitos são 
violados, pelos cristãos a quem a perseguição 
oprime e mata, e pelos que sofrem, esperando 
dias melhores, rezemos ao Senhor. R.

1.  Pelas Igrejas da Ásia Menor, fundadas 
por São Paulo, por aquelas cujos fiéis crescem, 
e pelas que sobrevivem em condições adversas, 
rezemos ao Senhor. R.

5. Pelos que Jesus chamou, pelos que 
guardam a sua palavra no coração, e pelos que 
rezam os Salmos conservados na Bíblia, 
rezemos ao Senhor. R.

Jesus, Filho de Deus, que nos ensinais que o 
servo não é mais do que o seu senhor, tornai-
nos autênticos discípulos missionários, fiéis ao 
Pai e unidos aos irmãos. Vós que viveis e reinais 
pelos séculos dos séculos.

Oração depois da comunhão
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paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 15,18-21

O
 Evangelho de hoje é ainda continuação do discurso de Jesus quando prepara os 
discípulos para a sua partida. Mas há uma mudança em relação ao Evangelho de ontem, 
onde ele deu o novo mandamento. Jesus pediu o amor como forma de reconhecimento 

dos discípulos. Hoje o Evangelho não fala do amor, mas do ódio que os discípulos receberão do 
mundo. Se Jesus teve o conflito com o mundo, este se prolonga também no conflito entre os 
discípulos e o mundo.

-   Quem ama é odiado. Os discípulos não devem estranhar nem se O mundo vos odeia:
escandalizar. O que sempre aconteceu aos justos acontece com eles também, que, assim, 
continuam em sua carne o que falta à paixão do Filho (cf. Cl 1,24). Assim se realiza neles a última 
das bem-aventuranças: “Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos...” (Mt 5,11-12).

-   O mundo não aceitou a palavra de Jesus Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós:
e combateu contra Jesus porque seus interesses são egoístas. Este “mundo” está determinado a 
perseguir e matar Jesus. Mas não se contentará com isso. A perseguição continuará também com 
os discípulos. Eles não são maiores do que o Mestre.

-  O mundo odeia porque não ama. O ódio do mundo Não conhecem aquele que me enviou: 
se mostra na perseguição a Jesus e aos discípulos. Sabemos que este mundo está dominado pelo 
poder do Maligno (1Jo 5,19), que não conhece a Deus, por isso também não conhece o Filho que 
foi enviado. Mas é justamente esse “mundo” que o Pai tanto amou a ponto de dar o Seu Filho (cf. Jo 
3,16).

Jesus prepara os discípulos para as provações que deverão enfrentar. Diante destas oposições 
o Espírito Santo será a sua ajuda, a sua força. É certo que ninguém deve procurar perseguição. Nem 
procurar, a todo custo, evitá-la. No primeiro caso, seria loucura, imprudência, tolice. No segundo, 
se estaria traindo o amor da verdade ou a verdade do amor. A luz sempre pode ser apagada pelos 
outros. O Papa Francisco pede “uma Igreja em saída”, em direção ao mundo: “Em cada momento 
da história estão presentes a fraqueza humana, a busca doentia de si mesmo, a comodidade egoísta 
e, enfim, a concupiscência que nos ameaça a todos... Por isso, não digamos que hoje é mais difícil: 
é diferente” (EG 206). 

-   Notem que em dois versículos aparece seis vezes a palavra “mundo”. Seis é o O mundo:
número de mentira... É também o número da besta no Apocalipse (13,18). O mundo não deve ser 
entendido como a criação de Deus. O mundo, a que se refere Jesus, são as forças do mal que se 
opõem a Deus e ao projeto de Jesus; são as forças do anti-reino contrárias às propostas do Reino de 
Deus e da Vida. No Evangelho de João são basicamente o império romano e suas ramificações e os 
líderes dos judeus (não o povo judeu).

-   Os discípulos foram chamados quando estavam no mundo para Não sois do mundo:
pertencer ao grupo de Jesus. Agora eles não pertencem mais ao mundo. Mas não foram chamados 
para se esconderem em refúgios, mas justamente para estarem no mundo como testemunhas. 
Assim como a luz brilha nas trevas, os discípulos devem ser luz no mundo (Mt 5,14). 

Santos do dia: Ubaldo de Gubbio (1080-1160). Simão Stock (1200-1265). João Nepomuceno 
(1350-1393). André Bobola (1592-1657). 

Testemunhas do Reino: Edgar Castillo (Guatemala, 1981).

Memória histórica: Dom João II aprova a vinda de colonos suíços para a atual Nova Friburgo, 
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RJ, depois da grande fome de 1817 na Suíça (1818). 

Efemérides: Dia do Gari. Dia da Faxineira.

Amanhã, dia 17, 3º Domingo de maio: Dia do Congregado Mariano.

Onde, no domingo seguinte – neste ano, o dia 23 de maio – se celebra a Ascensão do 
Senhor, como é o caso do Brasil, neste 6º domingo da Páscoa podem ser lidos a 2ª Leitura 

(1Pd 4,13-16) e o Evangelho (Jo 17,1-11a) previstos para o 7º domingo da Páscoa. 

6º DOMINGO DA PÁSCOA
(Cor branca - II SEMANA DO SALTÉRIO - Ofício dominical pascal)

Comentário inicial - Jesus está prepa-
rando os discípulos para a sua partida. É realista. 
Sabe que o amor não é só um vago sentimento, 
mas uma prática concreta: “Se me amais, 
observareis os meus mandamentos”. Sabe que 
sem o Espírito de Deus os discípulos e discí-
pulas se sentirão abandonados e indefesos: “Eu 
pedirei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, 
um Advogado, para que fique convosco para 
sempre”. Jesus parte, mas o Espírito não só 
ficará junto deles, mas neles, dentro deles. A 
consequência do amor a Jesus é observar os 
seus mandamentos, não como obrigação que 

5Naqueles dias:  Felipe desceu a uma cidade 
6da Samaria e anunciou-lhes o Cristo.  As 

multidões seguiam com atenção as coisas que 
Felipe dizia. E todos unânimes o escutavam, 

7pois viam os milagres que ele fazia.  De muitos 
possessos saíam os espíritos maus, dando 

Antífona da entrada - Is 48,20

Anunciai com gritos de alegria, proclamai até 
os extremos da terra: o Senhor libertou o seu 
povo, aleluia!

Oração do dia

Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com 
fervor estes dias em honra do Cristo ressus-
citado, para que a nossa vida corresponda 
sempre aos mistérios que recordamos. 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Leitura - At 8, 5-8.14-17

se impõe de fora para dentro, mas como fruto do 
amor: “quem ama será amado pelo meu Pai e 
também eu o amarei e me manifestarei a ele”. 
Amor que é como o perfume que a gente leva 
aos outros indo ao encontro deles, como Filipe 
na Samaria. Amor feito de “doçura e respeito, 
consciência reta e prática do bem”, segundo as 
palavras de Pedro. 

17
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grandes gritos. Numerosos paralíticos e alei-
8jados também foram curados.  Era grande a 

14alegria naquela cidade.  Os apóstolos, que 
estavam em Jerusalém, souberam que a 
Samaria acolhera a Palavra de Deus, e enviaram 

15lá Pedro e João.  Chegando ali, oraram pelos 
habitantes da Samaria, para que recebessem o 

16Espírito Santo.  Porque o Espírito ainda não 
viera sobre nenhum deles; apenas tinham 
recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. 
17 Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e           
eles receberam o Espírito Santo. - Palavra do 
Senhor.

Salmo responsorial - Sl 65(66),1-3a.4-
5.6-7a.16.20 (R/. 1-2a)

R. Aclamai o Senhor Deus, ó terra in-
teira, cantai salmos a seu nome glorioso! 

1.  Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, 
cantai salmos a seu nome glorioso, dai a Deus a 
mais sublime louvação! Dizei a Deus: "Como 
são grandes vossas obras! R.

2.  Toda a terra vos adore com respeito e 
proclame o louvor de vosso nome!" Vinde ver 
todas as obras do Senhor: seus prodígios 
estupendos entre os homens! R.

4.  Todos vós que a Deus temeis, vinde 
escutar: vou contar-vos todo bem que ele me fez! 
Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, 
não rejeitou minha oração e meu clamor, nem 
afastou longe de mim o seu amor! R.

3.  O mar ele mudou em terra firme, e 
passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de 
alegria no Senhor! Ele domina para sempre com 
poder! R.

Leitura - 1Pd 3, 15-18

Leitura da Primeira Carta de São Pedro 

15Caríssimos:  Santificai em vossos cora-
ções o Senhor Jesus Cristo, e estai sempre 
prontos a dar razão da vossa esperança a todo 

16aquele que vo-la pedir.  Fazei-o, porém, com 
mansidão e respeito e com boa consciência. 

Aclamação ao Evangelho: Jo 14, 23

O amor não é apenas sentimento ou emoção 
passageira ou uma inclinação para o outro. O 
amor ou tem uma profundidade maior ou não 
existe. Também não se reduz a palavras ou 
declarações. Concretiza-se em gestos, atitudes, 
ações. Por isso, Jesus diz: “Se me amais, guar-
dareis meus mandamentos”. 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Evangelho - Jo 14, 15-21

V. Quem me ama realmente guardará 
minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós 
viremos. R.  

Ou: 1Pd 4,13-16

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu-
los:  Se me amais, guardareis os meus 15

mandamentos,  e eu rogarei ao Pai, e ele vos 16

dará um outro Defensor, para que permaneça 
sempre convosco:  o Espírito da Verdade, que 17

o mundo não é capaz de receber, porque não o 
vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele 
permanece junto de vós e estará dentro de vós.            
18 19 Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós.  Pouco 
tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas 
vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis.              
20 Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai 
e vós em mim e eu em vós.  Quem acolheu os 21

meus mandamentos e os observa, esse me 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Então, se em alguma coisa fordes difamados, 
ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o 

17vosso bom procedimento em Cristo.  Pois será 
melhor sofrer praticando o bem, se esta for a 

                 vontade de Deus do que praticando o mal. 
18 Com efeito, também Cristo morreu, uma vez 
por todas, por causa dos pecados, o justo, pelos 
injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a 
morte, na sua existência humana, mas recebeu 
nova vida pelo Espirito. - Palavra do Senhor.
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Ou: Jo 17,1-11a

Preces dos fiéis

Necessitados, como os primeiros discípulos, 
do mesmo Espírito derramado sobre Jesus no 
batismo do Jordão, e que foi dado aos discípulos 
na manhã de Pentecostes, dirijamos nossas 
preces ao Pai, implorando-lhe: R. Mandai, 
Senhor, o vosso Espírito.

1.  Pelos bispos, que confirmam a fé da 
Igreja, pelos presbíteros, que acompanham os 
fiéis, e pelos diáconos, que exercem a caridade, 
rezemos, irmãos. R.

2.  Pelos cristãos que anunciam Jesus 
Cristo, pelos que foram batizados crianças e 
pelos que vão ser confirmados nestes dias, 
rezemos, irmãos. R.

3.  Pelos leitores, que proclamam a Palavra, 
pelos acólitos, que servem ao altar, e pelos 
salmistas, que louvam o Senhor, rezemos, 
irmãos. R.

4.  Por todos os que trazem Deus no 
coração, pelos religiosos e consagrados, e 
pelos cristãos que atuam na sociedade e na 
política, rezemos, irmãos. R.

ama. Ora, quem me ama, será amado por meu 
Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.                  
- Palavra da Salvação.

5.  Pelos que abrem o coração ao dom do 
Espírito, pelos que sabem dar a razão da sua 

Sugestão: Oração Eucarística, III.

Antífona da comunhão - Jo 14,15.16

Deus, Pai de misericórdia, que destes a estes 
vossos filhos e filhas a graça de reconhecerem 
que os amais, enviai-nos do vosso seio o vosso 
Espírito, para que seja nosso defensor e nosso 
guia, nossa força e nossa luz. 

esperança e por esta comunidade, rezemos, 
irmãos. R.

Oração sobre as oferendas

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

Se me amardes, guardareis meus manda-
mentos, diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai e ele 
vos dará outro paráclito, que permaneça 
convosco para sempre, aleluia!

Oração depois da comunhão

Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo, nos renovais para a vida 
eterna, fazei frutificar em nós o sacramento 
pascal, e infundi em nossos corações a força 
desse alimento salutar. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 14,15-21

N
a primeira parte do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ensinou sobre a fé que os 
discípulos devem ter nele e em Deus (Jo 14,1-14). Na segunda parte o ensinamento é 
sobre o amor (Jo 14,15-31). É nesta parte que está o Evangelho de hoje, onde Jesus 

promete o envio do Consolador, o Espírito Santo, que acompanhará e dará assistência aos 
discípulos quando Jesus não mais estiver fisicamente com eles.

-  O critério de pertença ao grupo de Jesus muda. Não basta ter sido Quem me ama: 
chamado. Judas Iscariotes também o foi, mas traiu. Para ser discípulo é preciso amar, este é o 
modo de ser reconhecido: “Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos se tivermos amor 
uns pelos outros” (Jo 13,35). Amar a Jesus, amar a Deus, amar os irmãos. O verbo “amar” aparece 
sete vezes neste pequeno texto. Ao contrário, quem não ama, não observa as palavras de Jesus, não 
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pode ser seu discípulo.
-   Embora a expressão esteja no plural, há um só novo mandamento: Meus mandamentos:

“Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos 
também uns aos outros” (Jo 13,34). A Nova Lei de Jesus substitui todos os 613 mandamentos que 
escribas haviam elencado da Torá (Pentateuco).

-   Jesus prometeu que não deixaria seus discípulos órfãos (Jo O Defensor, o Espírito Santo:
14,18). O Pai enviará em nome de Jesus, o Paráclito (que as Bíblias traduzem por Defensor, 
Consolador, Valedor, Advogado, etc.). É o Espírito Santo que guiará a comunidade dos discípulos, a 
Igreja, após a partida de Jesus. A comunidade que ama, observa o mandamento do amor, é lugar 
onde o Espírito Santo virá e permanecerá,

-   A função do Espírito Santo será ensinar tudo, orientar os O mundo não é capaz de receber:
discípulos na caminhada. O mundo que rejeitou Jesus, isto é, os líderes judeus e o império romano, 
também rejeitará o Espírito Santo. Por isso, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, também sofrerá as 
mesmas perseguições que Jesus sofreu.

-   Aos olhos do mundo Jesus estará morto para sempre. Porém, Porque eu vivo e vós vivereis:
os seus discípulos terão o privilégio de vê-lo vivo e ressuscitado, não somente nas aparições, mas 
na sua ação constante na vida da Igreja. Jesus será a água viva, o pão da vida, a Vida presente na 
fração do pão. Jesus continuará vivo e dará vida aos seus discípulos e à sua Igreja. 

O coração de tudo é o amor. É como a sua urdidura. É a relação do discípulo com o Pai, com 
Jesus e com os outros discípulos. A teologia nos ensina que a Trindade é a melhor comunidade. É a 
melhor comunidade porque suas relações são de amor. A Trindade é modelo para as nossas 
relações. A Igreja só é verdadeiramente a Igreja de Jesus quando vive, respira e transmite amor. O 
Papa Francisco nos exorta: “Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno!” (EG 101). A 
comunidade que ama torna-se o local propício para que o Espírito Santo venha, faça morada, 
conduza, oriente... Ou seja: a vivência do amor é como uma pré-condição para que a Igreja seja 
verdadeiramente a Igreja da Trindade.

-   A afirmação de Jesus é carregada de ternura. Os discípulos não Não vos deixarei órfãos:
estarão sozinhos como os filhos que perderam os pais. Haverá uma ausência física somente 
passageira. Jesus garante a sua presença entre eles de outra maneira e ainda dá a certeza que o 
Espírito Santo continuará a missão que Ele iniciou. 

-  O Pai está no Filho e o Filho está no Pai Eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós: 
(10,38; 14,10.11). Agora Jesus ensina que onde ele estiver, lá estarão também os seus discípulos 
e toda a sua Igreja formando esta bela comunhão divina, nesta relação amorosa que existe entre o 
Pai e o Filho, e entre Jesus e a sua Igreja.

-   Quem ama observa os mandamentos de Jesus e a estes Jesus se Quem me ama:
manifestará, revelará o amor do Pai. E a condição para amar a Jesus é amar os irmãos (Jo 13,34). É 
justamente nesta comunidade onde reina o amor fraterno que Jesus se manifestará e estará sempre 
presente.

O AMOR COMO VERDADE DO AGIR

O Evangelho deste domingo apresenta a continuação do longo discurso de adeus que Jesus 
dirige aos seus discípulos e que João relata nos capítulos 14-17. No centro desta longa despedida, 
Jesus descreve a relação que, depois da sua paixão e morte, será instaurada entre ele e os seus 

E. Abbattista
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Gostaria de concluir com uma outra frase que encontramos no Evangelho de hoje: Jesus 
anuncia aos seus discípulos o dom do “Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, 
porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará 
dentro de vós”. De qual verdade se trata? De todo o discurso que Jesus faz em relação ao amor 
como vínculo indissolúvel e revelador da sua presença nos seus discípulos – “naquele dia vós 
sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós” – a verdade que o Espírito dá não é 
certamente um conjunto de afirmações categóricas ou um elenco doutrinário, mas aquela verdade 
que emerge do amor, que se pode ver e reconhecer só amando e que nas circunstâncias concretas 
da vida, por exemplo, poderia traduzir-se na prática com a exortação bíblica “ama o teu próximo 

A ligação que o amor cria na experiência humana, de fato, não conhece nem a morte, nem a 
distância: “Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, 
mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis”. 

Uma vez, um jornalista tinha perguntado ao famoso teólogo Karl Rahner: “O papa é o mais alto 
representante da cristandade?” Rahner respondeu assim: “Penso que se deva fazer uma distinção. 
Em relação a determinadas estruturas jurídicas na Igreja, o papa é o mais alto representante da 
Igreja e, se você quiser, do cristianismo católico. Mas gostaria de dizer: aquele que na Igreja é o 
mais humilde, o mais rico de amor, e, usando uma expressão fora de moda, o mais santo, e 
provavelmente totalmente desconhecido, este, e não o papa, encontra-se no cume da hierarquia, 
da verdadeira hierarquia, para a qual a Igreja é só um meio. Dante, que foi reconhecido como o 
maior poeta cristão, na sua Divina Comédia, colocou no inferno certos papas, de quem não 
gostava. Isso pode ser efetivamente injusto, mas o mais alto representante no interior do 
ordenamento social da realidade da Igreja não é necessariamente o mais alto representante da 
realidade para a qual a Igreja existe, isto é, para que Deus seja adorado, honrado, amado e para que 
os seres humanos se amem e sejam altruístas. Neste sentido, os verdadeiros representantes da 
Igreja são os santos. Inocêncio III era o Papa e Francisco de Assis era, na hierarquia que conta de 
verdade, o mais alto.” (K. Rahner, Memórias, Roma, 2002).

Trata-se fundamentalmente de uma relação de amor – “se me amais” – que se traduz num viver 
coerentemente e em conformidade com este amor: “observareis os meus mandamentos”. Não é, 
portanto, a observância dos mandamentos o que é colocado em primeiro lugar, mas o sentido e a 
qualidade de uma ligação, de uma relação que, como a do amor, é, por sua natureza, envolvente, 
totalizante e, sobretudo, vital. 

Jesus fala da sua morte não como o fim de tudo; claro, fisicamente não será mais visível aos 
seus, o “mundo não o verá mais”; mas com os olhos do amor será ainda visível aos seus; a sua 
relação será mais estreita e íntima ainda: “naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai e vós em 
mim e eu em vós”.

Compreender estas palavras não é fácil, mas uma coisa eu gostaria de sublinhar, e é esta: o 
primado do amor. Se há uma hierarquia de pertença a Jesus, ela se funda no amor. É a qualidade do 
amor de cada pessoa individualmente em relação a Jesus o que permite a cada fiel viver uma 
ligação mais profunda e íntima com ele e com o Pai e isto é reconhecível não segundo parâmetros 
exteriores, mas no testemunho de vida.

discípulos. 
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como a ti mesmo”, lá onde, como Jesus mesmo especifica, não se trata tanto de “definir” quem é o 
próximo, quanto de “fazer-se” próximo a cada um. Em outras palavras, a verdade, numa 
circunstância concreta, numa situação concreta, só a captamos se nos colocamos no lugar do 
outro e nos perguntamos: “gostaria de receber o mesmo tratamento que agora estou dando àquela 
pessoa?” Creio que, em muitos casos, esta simples pergunta nos faria refletir e talvez mudar a 
nossa decisão ou o nosso julgamento a respeito.

Memória histórica: Fundação da União Telegráfica Internacional (transformada, nos anos 
1930, em União Internacional das Telecomunicações), com a finalidade evitar distorções na 
produção de mensagens e programas (1865). Início do bloqueio comercial dos EUA contra Cuba 
(1961).

Santos do dia: Dietmar de Neumünster (+ 1152). Walter de Mondsee (+ 1158). Pascoal 
Baylon (1540-1592).

Efemérides: Dia Mundial das Telecomunicações.

Leituras para o 7º Domingo da Páscoa (onde for celebrado): 
At 1,12-14; Sl 26(27),1.4.7-8a (R/.13); 1Pd 4,13-16; Jo 17,1-11a. 

SEGUNDA-FEIRA DA 6ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

A vida vivida de Jesus é um ataque mortal 
aos valores do mundo. Para defender-se, o 
mundo ataca. A diferença é que Jesus visa à 
salvação do mundo, enquanto este quer 
eliminar Jesus para prosseguir em seu caminho 
de morte. O Espírito Santo – que Jesus chama 
de Advogado – entra no processo para defender 
Jesus e seus discípulos. O resultado é sur-
preendente: o bem vence perdendo, e o mal 
perde vencendo.

Antífona da entrada - Rm 6,9

Oração do dia

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

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

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Leitura - At 16,11-15

11 Embarcamos em Trôade e navegamos 
diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia 
seguinte, ancoramos em Neápolis,  de onde 12

passamos para Filipos, que é uma das prin-
cipais cidades da Macedônia, e que tem direitos 
de colônia romana. Passamos alguns dias nessa 
cidade.  No sábado, saímos além da porta da 13

cidade para um lugar junto ao rio, onde nos 
parecia haver oração. Sentados, começamos a 
falar com as mulheres que estavam aí reunidas. 
14 Uma delas chamava-se Lídia; era comerciante 
de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava 
em Deus e escutava com atenção. O Senhor 
abriu o seu coração para que aceitasse as 
palavras de Paulo.  Após ter sido batizada, 15

assim como toda a sua família, ela convidou-
nos: "Se vós me considerais uma fiel do Senhor, 
permanecei em minha casa". E forçou-nos a 
aceitar. - Palavra do Senhor.

18
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Evangelho - Jo 15,26 – 16,4a

Aclamação ao Evangelho - Jo 15,26b.27a

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

3. Exultem os fiéis por sua glória, e can-
tando se levantem de seus leitos, com louvores 
do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos 
os seus santos. R.

R. O Senhor ama seu povo de verdade.

V. O Espírito Santo, a verdade, dará teste-
munho de mim; depois, também vós, neste 
mundo, de mim ireis testemunhar. R.

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e 
o seu louvor na assembleia dos fiéis! Alegre-se 
Israel em Quem o fez, e Sião se rejubile no seu 
Rei! R.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  "Quando vier o Defensor que eu vos 26

mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, 
que procede do Pai, ele dará testemunho de 
mim.  E vós também dareis testemunho, 27

porque estais comigo desde o começo.  Eu  16,1

vos disse estas coisas para que a vossa fé não 
seja abalada.  Expulsar-vos-ão das sinagogas, 2

e virá a hora em que aquele que vos matar 
julgará estar prestando culto a Deus.  Agirão 3

assim, porque não conheceram o Pai, nem a 
mim.  Eu vos digo isto, para que vos lembreis  4a

de que eu o disse, quando chegar a hora".                   
- Palavra da Salvação.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

2.  Com danças glorifiquem o seu nome, 
toquem harpa e tambor em sua honra! Porque, 
de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com 
vitória os seus humildes. R.

Foi durante a segunda viagem missionária 

Salmo responsorial - Sl 149,1-2.3-4.5-
6a e 9b (R/. 4a)

Preces dos fiéis

4.  Para que aqueles que se associam a 
Cristo através do sofrimento, da solidão e da 
doença, acolham serenamente a vontade de 
Deus, oremos, irmãos. R. 

5.  Para que o Espírito Santo faça crescer o 
respeito entre os diferentes grupos culturais na 
compreensão e vivência da mesma fé, oremos, 
irmãos. R. 

Jesus se pôs entre os discípulos e lhes disse: 
A paz esteja convosco, aleluia!

2.  Para que o testemunho e o anúncio do 
Evangelho na Europa levem ao encontro com 
Jesus e à paixão pela beleza do Evangelho, 
oremos, irmãos. R. 

de São Paulo que o Evangelho entrou na Europa, 
pela Macedônia, na região norte da Grécia. 
Oremos pelos irmãos e irmãs europeus, 
dizendo: R. Ouvi-nos, Senhor.

1.  Para que o santo povo fiel de Deus que 
vive na Europa seja uma “Igreja em saída” e 
testemunhe os valores do Evangelho, oremos, 
irmãos. R. 

3.  Para que, na Europa secularizada, a 
presença dos cristãos e cristãs seja inspirada na 
prática de Jesus, pobre, humilde, bom, oremos, 
irmãos. R. 

Senhor, nosso Deus, que, na missão do Filho 
e do Espírito, realizastes, na plenitude dos 
tempos, a salvação do gênero humano, fazei 
com que, no tempo presente, os cristãos e as 
cristãs possam dar testemunho de Jesus e do 
Evangelho com a mesma coragem e caridade 
dos primeiros evangelizadores. .

Oração sobre as oferendas

Prefácio da páscoa

Antífona da comunhão - Jo 20,19

Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós, que sois a causa de tão 
grande júbilo, concedei-lhe também a eterna 
alegria.
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Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e 

Oração depois da comunhão concedei aos que renovastes pelos vossos 
sacramentos a graça de chegar um dia à glória 
da ressurreição da carne.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 15,26 – 16,4a

-   As autoridades judaicas condenarão Jesus e acharão que Julgará prestar culto a Deus:
estão agradando a Deus. Da mesma forma os cristãos serão perseguidos em nome de Deus. O 
próprio Paulo dirá que perseguiu a Igreja “cheio de zelo por Deus” (At 22,3; Gl 1,13-14). Ao longo 
da história quantos crimes e guerras foram feitos em nome de Deus!

-  Jesus dá a certeza que os discípulos não ficarão órfãos e O Defensor, o Espírito da Verdade: 
desamparados com a sua partida. E no momento mais difícil, quando vier a perseguição, terão ao 
seu lado quem os defenderá e ensinará o que devem fazer e dizer (ver Mt 10,19-20). Jesus é a 
videira verdadeira e os discípulos (a Igreja) são os ramos. Ora, se a árvore é perseguida, é 
consequente que o mesmo acontecerá também aos ramos. Mas como Jesus deu o testemunho na 
força do Espírito Santo, também os discípulos terão forças para dar seu testemunho (ver At 4,1-31; 
5,33-40; 6,8–7,60, etc.).

-  A sinagoga significa local da reunião e do encontro da Expulsar-vos-ão das sinagogas: 
comunidade. Ser expulso da sinagoga era como a morte, a exclusão total da comunidade local. E 
isso aconteceu com os primeiros cristãos que se viram expulsos das sinagogas (ver Jo 9,22; At 8,1; 
9,1-2). E aí entra a importância da comunidade. A Igreja forma a nova comunidade de irmãos, onde 
não haverá discriminação e exclusão.

-  De fato, quem mata em nome de Deus não conheceu Não conheceram o Pai nem a mim: 
verdadeiramente a Deus. Ele é o Deus da Vida. E um dos principais mandamentos da Lei é 
justamente “Não matar” (Ex 20,13; Dt 5,17). Jesus revelou o rosto do nosso Deus: Ele ama e 

-  O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho (v. 26). Não é só do Pai, O Espírito procede do Pai: 
que nunca ninguém viu, mas também do Filho, que assumiu a nossa carne, visível como nós. O Pai, 
origem do Filho, é princípio de amor. O Filho é resposta a esse amor. É por isso que se diz que o 
Espírito vem do Pai e... retorna ao Pai, na resposta de amor do Filho. O credo católico precisa que o 
Espírito “procede do Pai e do Filho”. Esta fórmula teológica quer expressar a relação entre as três 
Pessoas da Trindade.

O
 Evangelho de hoje é continuação do longo discurso do Capítulo 15 sobre a verdadeira 
videira e os ramos. Jesus já havia alertado sobre o ódio e a perseguição que iria vir sobre os 
discípulos (Jo 15,1-25). Agora alerta sobre o perigo da expulsão das sinagogas em nome 

de Deus (Jo 16,1-4). Diante disso os discípulos devem dar o testemunho e, para isso, não faltará a 
assistência do Espírito Santo.

 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)
(Missa: Pastores [papas] - MR, 752 ou Mártires - MR, 745 ou 749). 

SÃO JOÃO I, Papa e Mártir

ouvi as preces do vosso povo e concedei que, 
celebrando seus méritos, imitemos sua cons-
tância na fé.

Oração do dia

Ó Deus, recompensa dos justos, que consa-
grastes este dia com o martírio do Papa João I, 
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19 TERÇA-FEIRA DA 6ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Estando prestes a concluir a missão que 
recebera do Pai, Jesus prepara os discípulos 
para sua partida. Como em toda partida 
definitiva, os discípulos sofrem de morrer. Mas 
Jesus lhes promete a vinda do Defensor, que 
continuará, nos discípulos e no mundo, a 
missão de Jesus. A partida não é o fim, mas 
chance de amadurecimento e crescimento. “É 
bom para vós que eu parta; se eu não for, não 
virá até vós o Defensor”.

Antífona da entrada - Ap 19,7.6

Alegremo-nos, exultemos, e demos glória a Naqueles dias:  A multidão dos filipenses 22

Oração do dia

Deus, porque o Senhor todo-poderoso tomou 
posse do seu reino, aleluia!

Leitura - At 16,22-34

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Ó Deus, que vosso povo sempre exulte pela 
sua renovação espiritual. Alegrando-nos hoje 
porque adotados de novo como filhos de Deus, 
esperemos confiantes e alegres o dia da 
ressurreição. 
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perdoa. Foi isso que Jesus fez e ensinou. Quem conhece Deus e Jesus ama e não mata.
-   Não se trata aqui da “hora de Jesus”, da sua Paixão, mas a hora dos Vem a hora:

perseguidores, que terão seu aparente triunfo. Será a hora do ódio mortal, em oposição à hora do 
amor de Jesus que, na cruz, fará o gesto mais belo e sublime perdoando e dando a vida por amor.

Jesus preparou os discípulos para a cruz e para as perseguições. Cruz e perseguição não são 
fracasso. São o caminho obrigatório para a salvação do mundo e da humanidade num mundo de 
mentira, injustiça e ódio. A história mundana é falsa “a história oficial não é verdadeira, pois foi 
escrita pelos vencedores” (Mercedes Soza). A vitória do “mundo” vem pelas armas e pelas 
guerras, por isso faz apologia do crime. Deus, porém, reescreve a mesma história, dando razão e 
voz às vítimas. A história, à luz do Primeiro e do Último, não é o triunfo do mal, mas a vitória do 
justo, o único que vence o mal não odiando, mas amando gratuitamente. “Toda a Bíblia dá razão 
àqueles que o mundo condena; desmistifica a história escrita pelos poderosos, mostrando-a como 
exaltação mitológica do poderoso da vez” (Fausti). 

Santos do dia: Venâncio de Camerino (235-250). Tecusa e Companheiras (+ 311). João I (+ 
526). Rolando de Hasnon (1000-1070). Burcardo de Beinwil (+ 1192). Félix de Cantalice (1515-
1587). Blandina Merten (1883-1918). Rafaela María Porras y Ayllón (1850-1925). Leonardo 
Murialdo (1828 – 31/3/1900), apóstolo do movimento social italiano e da juventude empobrecida.

Testemunhas do Reino: Hector Gutiérrez e Zelmar Michellini (Uruguai, 1976).

Memória histórica: Esquartejamento de Tupac Amaru II (Peru, 1781). 

Efemérides: Dia das Raças Indígenas da América. Dia Internacional dos Museus. Dia Nacional 
do Petroquímico. Dia da Boa Vontade. Dia dos Vidreiros. Dia de Conscientização sobre a vacina anti-
HIV. Dia do Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes. Dia da Luta 
Antimanicomial (RS). Nascimento de Augusto C. Sandino (Nicarágua, 1895). Criação do Conselho 
Nacional das Mulheres Negras (Rio de Janeiro, 1950).
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R. Ó Senhor, me estendeis o vosso 
braço e me ajudais.

levantou-se contra Paulo e Silas; e os magis-
trados, depois de lhes rasgarem as vestes, 
mandaram açoitar os dois com varas.  Depois 23

de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, 
ordenando ao carcereiro que os guardasse com 
toda a segurança.  Ao receber essa ordem, o 24

carcereiro levou-os para o fundo da prisão e 
prendeu os pés deles no tronco.  É meia noite, 25

Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos 
a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam.                  
26 De repente, houve um terremoto tão violento 
que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as 
portas se abriram e as correntes de todos se 
soltaram.  O carcereiro acordou e viu as portas 27

da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros 
tivessem fugido, puxou da espada e estava para 
suicidar-se.  Mas Paulo gritou com voz forte: 28

"Não te faças mal algum! Nós estamos todos 
aqui".  Então o carcereiro pediu tochas, correu 29

para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e 
Silas.  Conduzindo-os para fora, perguntou: 30

"Senhores, que devo fazer para ser salvo?"                          
31 Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor 
Jesus, e sereis salvos tu e todos os de tua 
família".  Então Paulo e Silas anunciaram a 32

Palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da 
sua família.  Na mesma hora da noite, o 33

carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas 
causadas pelos açoites. E, imediatamente, foi 
batizado junto com todos os seus familiares.                 
34 Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, 
preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos 
os seus familiares por ter acreditado em Deus.              
- Palavra do Senhor.

1.  Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, 
porque ouvistes as palavras dos meus lábios! 
Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o 
vosso templo vou prostrar-me. R.

Salmo responsorial - Sl 137(138),1-2a. 
2bc-3.7c-8 (R/. 7c)

2.  Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, 
porque fizestes muito mais que prometestes; 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Agora, parto para aquele que me 5

enviou, e nenhum de vós me pergunta: 'Para 
onde vais?'  Mas, porque vos disse isto, a tris-6

teza encheu os vossos corações.  No entanto, 7

eu vos digo a verdade: É bom para vós que eu 
parta; se eu não for, não virá até vós o Defensor; 
mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei.  E quando 8

vier, ele demonstrará ao mundo em que con-
sistem o pecado, a justiça e o julgamento:  o 9

pecado, porque não acreditaram em mim;  a 10

justiça, porque vou para o Pai, de modo que não 
mais me vereis;  e o julgamento, porque o che-11

fe deste mundo já está condenado". - Palavra 
da Salvação.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

3.  Estendereis o vosso braço em meu au-
xílio e havereis de me salvar com vossa destra. 
Completai em mim a obra começada; ó Senhor, 
vossa bondade é para sempre! Eu vos peço: não 
deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas 
mãos! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 16,7.13

V.  Eu hei de enviar-vos o Espírito da ver-
dade; ele vos conduzirá a toda a verdade. R.

Evangelho - Jo 16, 5-11

naquele dia em que gritei, vós me escutastes e 
aumentastes o vigor da minha alma. R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

O Pai enviou o Espírito Santo ao mundo para 
completar a sua obra de seu Filho Jesus e 
prossegui-la até o fim dos tempos, com a par-
ticipação dos discípulos e discípulas. Peçamos-
lhe com fé, dizendo: R. Dai-nos, Pai Santo, o 
vosso Espírito.

1.  Pelos pastores e fiéis presos e tortura-
dos, vítimas da intolerância e da violência, para 

Preces dos fiéis

0

5

25

75

95

100

maio_final

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:35:52



D
ia

 1
9 

de
 M

ai
o 

- 
Te

rç
a-

fe
ira

 d
a 

6ª
 S

em
an

a 
da

 P
ás

co
a

76

4. Pelas jovens de nossa cidade e do mundo 
inteiro, para que o Espírito Santo abra seu 
coração à voz e à luz de Cristo, rezemos. R.

que o Espírito lhes dê fé e fortaleza, rezemos.
2. Pelas famílias que, à semelhança das da 

cidade de Filipos, evangelizadas por Paulo, se 
convertem e creem pela Palavra, rezemos. R.

3. Pelas pessoas que vivem tristes e amar-
guradas, para que o Espírito Santo e a solida-
riedade dos irmãos as fortaleçam, rezemos. R. 

Senhor Jesus, ensinai-nos pelo Espírito 
Paráclito a optar pela verdade do Evangelho e a 
combater toda a mentira que se lhe opõe. Vós 
que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito 
Santo.

5. Por nossa comunidade, para que o 
Espírito a liberte de toda maldade e injustiça, de 
toda divisão e rotina, rezemos. R.

Oração sobre as oferendas

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. 

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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 16,5-11

-   A vinda do Espírito não está mais ligada à observância dos Eu enviarei o Defensor:
mandamentos, como em Jo 14,15-16, mas é vista em continuidade com o acontecimento pascal 
de Jesus. Ele é quem envia e não o Pai (cf. Jo 14,16.26; 15,26), o que é um sinal identificador do 
Messias, já que só Deus dispõe do Espírito Santo. Dessa forma, o Pai e o Filho se identificam, assim 

A
s palavras de Jesus sobre o Espírito podem ser divididas em três seções: a) o Espírito da 
verdade testemunhará em favor dos discípulos, fazendo-os compreender sua partida 
como vitória sobre o mal (vv. 7-11); b) o Espírito da verdade vai torná-los capazes de 

levar adiante o mesmo testemunho de Jesus (vv. 12-15); c) o Espírito une a comunidade ao seu 
Senhor, como o ramo ao tronco (14,15–16,15). Nesta primeira parte, Jesus mostra como o Espírito 
Santo é sinal de vitória, mesmo diante das dificuldades que os discípulos terão que enfrentar.

-  Vale a pena notar que, diante destas palavras de Jesus, os Nenhum de vós pergunta: 
discípulos não reagem. Anteriormente, queriam esclarecimentos sobre o que não compreendiam 
(Jo 13,36-37; 14,5.8.22), mas agora estão mudos diante do que escutam. Segundo o Evangelho 
de João, os que creem não sentem somente a ausência física de Jesus, mas emudecem quando se 
deparam com a mensagem de sua vitória em meio à prova que terão que padecer.

-   Esta frase de Jesus sugere que ele tinha cumprido Parto para aquele que me enviou:
fielmente a missão que recebeu da parte do Pai. Ao manifestar a vinda do Espírito Santo como 
consequência desta ida ao Pai, Jesus também integra o Espírito Santo no final desta missão, como 
o último objetivo dela.

-   Nos discursos anteriores, há o anúncio de A tristeza encheu vossos corações:
perseguições aos discípulos. Eles vivem o amor (15,12-13), mas encontram o ódio do mundo 
(15,18-25) e a perseguição dos irmãos (16,1-4a). Por isso a ausência de Jesus causa um 
sofrimento agudo. Mas esses sofrimentos são como as dores do parto, necessárias para que venha 
à luz a nova criatura, feita à imagem do Filho.
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-  O verbo “vir” é usado Quando vier: com referência a Jesus no capítulo 14 (Jo 14,18.28). A 
partir de agora, já não é usado mais para o Filho e sim para o Paráclito, o Defensor. 

como defende o v. 15: “Tudo o que o Pai tem é meu”.

-   Assim como descrita nos vv. 8-11, relaciona-se com a tarefa de A função do Paráclito:
testemunha anunciada no segundo discurso (Jo 15,26-27). Assim, não podem duvidar da solidez 
do fundamento de sua fé ou da missão que são convidados a cumprir.

O papel da Igreja, incendiada pelo espírito pascal, é testemunhar ao mundo o amor do qual ele 
vem e para o qual ele vai. Essa é a verdade do mundo. Essa é a verdade da Igreja. Para isso, Jesus 
nos convida a abandonar o medo das tribulações e perseguições e permitir uma união afetiva e 
efetiva com ele, que se dá no Espírito Santo. Só o Espírito pode mudar as situações mais difíceis 
que enfrentamos: ele salva o mundo e vence o chefe desse mundo. O Espírito é como a luz, que 
dissipa as trevas. Faz o mundo perceber o próprio engano; faz os discípulos entenderem o que ainda 
não tinham entendido. O Espírito, princípio da criação, mostra-se também princípio da salvação.

- : Com essas palavras, Jesus retoma o tema da Última  O pecado, a justiça e o julgamento
Ceia: a sua partida não é uma derrota, mas o cumprimento da sua missão. Para ele, é o retorno ao 
Pai, que o enviou; para nós, é a vinda do Espírito, que esteve com ele durante a missão. Jesus inicia, 
assim, uma nova modalidade de presença: antes, estava “conosco”; agora, está em “nós”, com o 
Consolador. A sua ausência não é a nossa morte, o nosso fim, mas a separação necessária para o 
nosso nascimento e crescimento. As palavras de Jesus, no Evangelho de hoje, são um conforto 
para os discípulos, que terão que enfrentar as mesmas dificuldades que ele teve. 

Efemérides: Dia do Defensor Público. Morte de José Julián Martí Pérez (Cuba, 1895). 
Canonização da Madre Paulina (Brasil, 2002).

Santos do dia: Pudens e Pudenciana (século I). Alcuíno (735-804). Dunstan de Cantuária (909-
988). Celestino V (1215-1296). Ivo Hélory (1253-1303). Teófilo de Corte (1676-1740). Crispim de 
Viterbo (1668-1750). Joaquina de Vedruna de Mas (1783-1854).

Testemunhas do Reino: Jaime Nevares (Argentina, 1995). Manuel Luís da Silva (Brasil, 1997). 

QUARTA-FEIRA DA 6ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

A missão de Jesus não é tudo. O Pai ainda 
tem um dom para os discípulos e para toda a 
humanidade. Vai mandar o Espírito da Verdade, 
que conduzirá os discípulos à plena verdade. O 
Espírito não substitui Jesus, mas atualiza sua 
missão no coração dos discípulos e no coração 
do mundo. 

Antífona da entrada - Sl 17,50;21-23

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

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Leitura - At 17,15.22 – 18,1

15Naqueles dias:  Os que conduziram Paulo, 
levaram-no até Atenas. De lá, voltando, trans-

Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a 
ressurreição do vosso Filho, concedei que nos 
alegremos com todos os santos, quando ele vier 
na sua glória. 

Oração do dia
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mitiram a Silas e Timóteo a ordem de que 
fossem ter com ele o mais cedo possível. E 

22partiram.  De pé, no meio do Areópago, Paulo 
disse: "Homens atenienses, em tudo eu vejo 

23que vós sois extremamente religiosos.  Com 
efeito, passando e observando os vossos 
lugares de culto, encontrei também um altar 
com esta inscrição: 'Ao Deus desconhecido'. 
Pois bem, esse Deus que vós adorais sem 
conhecer, é exatamente aquele que eu vos 

24anuncio.  O Deus que fez o mundo e tudo o que 
nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele 
não habita em santuários feitos por mãos 

25humanas.  Também não é servido por mãos 
humanas, como se precisasse de alguma coisa; 
pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo 

26o mais.  De um só homem ele fez toda a raça 
humana para habitar sobre toda a face da terra, 
tendo fixado os tempos previamente estabe-

27lecidos e os limites de sua habitação.  Assim 
fez, para que buscassem a Deus e para ver se o 
descobririam, ainda que às apalpadelas. Ele não 

28está longe de cada um de nós,  pois nele 
vivemos, nos movemos e existimos, como 
disseram alguns dentre vossos poetas: 'Somos 

29da raça do próprio Deus'.  Sendo, portanto, da 
raça de Deus, não devemos pensar que a 
divindade seja semelhante a ouro, prata ou 
pedra, trabalhados pela arte e imaginação do 

30homem.  Mas Deus, sem levar em conta os 
tempos da ignorância, agora anuncia aos ho-
mens que todos e em todo lugar se arrependam, 
31 pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar 
o mundo com justiça, por meio do homem que 
designou, diante de todos, oferecendo uma 

32garantia, ao ressuscitá-lo dos mortos".  Quan-
do ouviram falar da ressurreição dos mortos, 
alguns caçoavam, e outros diziam: "Nós te ouvi-

33remos falar disso em outra ocasião".  Assim 
34Paulo saiu do meio deles.  Alguns, porém, 

uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles 
estava também Dionísio, o areopagita, uma 

            mulher chamada Dâmaris e outros com eles. 
18,1 Paulo deixou Atenas e foi para Corinto.                     
- Palavra do Senhor.

2.  Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e 
vós, príncipes e todos os juízes; e vós, jovens, e 
vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, 
bendizei-o! R.

Evangelho - Jo 16, 12-15

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos:  "Tenho ainda muitas coisas a dizer-12

vos, mas não sois capazes de as compreender 
agora.  Quando, porém, vier o Espírito da 13

Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois 
ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que 
tiver ouvido; e até as coisas futuras vos anun-
ciará.  Ele me glorificará, porque receberá do 14

que é meu e vo-lo anunciará.  Tudo o que o Pai 15

possui é meu. Por isso, disse que o que ele 
receberá e vos anunciará, é meu". - Palavra da 
Salvação.

4.  Ele exaltou seu povo eleito em poderio 
ele é o motivo de louvor para os seus santos. É 
um hino para os filhos de Israel, este povo que 
ele ama e lhe pertence. R.

V.  Rogarei ao meu Pai e ele há de enviar-vos 
um outro Paráclito, que há de permanecer eter-
namente convosco. R.

R.  Da vossa glória estão cheios o céu e 
a terra.

3.  Louvem o nome do Senhor, louvem-no 
todos, porque somente o seu nome é excelso! A 
majestade e esplendor de sua glória ultrapas-
sam em grandeza o céu e a terra. R.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Salmo responsorial - Sl 148,1-2.11-
12ab.12c-14a.14bcd

1.  Louvai o Senhor Deus nos altos céus, 
louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, 
anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões 
celestiais! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,16
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1.  Pelas Igrejas de Atenas e Roma, para que 
a verdade e a caridade mútua lhes permitam 
percorrer novos caminhos na busca da unidade, 
rezemos. R.

3.  Pelos teólogos, cuja função é aprofundar 
o conteúdo do Santo Evangelho de Deus, para 
que sejam dóceis ao Espírito e aos sinais dos 
tempos, rezemos. R.

Preces dos fiéis

4.  Pelos cristãos cultos como o Areopagita, 
e pelos mais simples como Dâmaris, para que 
cada um receba o anúncio segundo a sua 
condição, rezemos. R.

O Deus que nos criou e no qual vivemos e 
existimos, guia-nos pelo Espírito Santo para a 
verdade plena de Jesus, encarnado no seio            
da Virgem, batizado nas águas do Jordão, 
evangelizador do Reino, morto por nossos 
pecados, ressuscitado pelo poder de Deus e 
anunciado pelos Apóstolos e tantos outros 
missionários. Apresentemos a ele nossas 
necessidades. R. Ouvi-nos, Senhor.

2.  Pelos anunciadores do Deus desconhe-
cido, para que saibam inculturar a sua lingua-
gem sem reduzir ou enfraquecer a novidade do 
Evangelho, rezemos. R.

5.  Por todos nós a quem Cristo fala na sua 
Palavra e inspira por seu santo Espírito, para   

Antífona da comunhão - Jo 15,16.19

Pai Santo, que vos revelais aos seres hu-
manos muitas vezes e de diversos modos, mas, 
na plenitude dos tempos, vos revelastes em 
Jesus, vosso Filho encarnado, e no Espírito 
Santo, na água e no fogo, tornai-nos dóceis                
à Palavra que escutamos e desejosos de 
compreendê-la e vivê-la sempre mais.

Oração sobre as oferendas

que sejamos conduzidos à verdade plena, reze-
mos. R.

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

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que, pelo sublime diálogo deste 
sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e 
suprema divindade, concedei que, conhecendo 
vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. 

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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 16,12-15

A
ntes de sua paixão, Jesus anuncia o Espírito Santo e vai desenhando seu papel e sua ação 
no meio da comunidade de fiéis. No Evangelho de hoje, mostra que no plano de salvação 
construído pelo Pai, o Espírito é parte integrante, fazendo com que os seguidores de 

Jesus possam compreender o sentido de tudo o que passou e levarem adiante o testemunho dado 
pelo Filho. A celebração da Santíssima Trindade mostra a união entre as três pessoas divinas. O 

SÃO BERNARDINO DE SENA, Presbítero 

(Missa: Comum dos pastores (missionários) - MR 761) 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

Bernardino de Sena ardente amor pelo nome de 
Jesus, acendei sempre em nossos corações a 
chama da vossa caridade.

Oração do dia

Ó Deus, que destes ao presbítero São 
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-   Somente depois da experiência da cruz, os Mas não sois capazes de as compreender:
discípulos poderão compreender as palavras de Jesus e carregar o seu peso, que é o peso da cruz. 
A contemplação do amor do Senhor na cruz abrirá os olhos dos discípulos e a vinda do Paráclito 
dará toda a compreensão necessária sobre o plano de Deus.

-  Jesus, ao apresentar o Espírito como Ele me glorificará e anunciará o que recebeu: 
anunciador do que está nas mãos do Filho, prolonga sua revelação de uma forma “espiritual”, 
fazendo com que o anúncio não chegue aos ouvidos e sim ao coração dos fiéis. O Espírito, portanto, 
será a expressão do próprio Jesus.

-   Esta denominação se justifica porque o Espírito não só revela o O Espírito da verdade:
verdadeiro rosto do Pai, que é amor, mas desmente o espírito da mentira, que esconde seu rosto, 
para não ser desmascarado. 

-  Não quer dizer uma predição do futuro. “As coisas que vêm” são o reino do As coisas futuras: 
Messias, que vem para salvar o mundo (cf. 11,17; 12,13). O Espírito da verdade fará compreender o 
mistério do Filho na história, de tal forma que ajudará os fiéis a ver como têm que reagir diante dos 
acontecimentos que vão sendo apresentados ao longo de suas vidas. É o espírito de profecia, que 
nos faz ler o presente à luz “daquele que vem”, o Messias Jesus. A profecia vê o presente à luz do 
passado feito e vivido por Jesus. O que aconteceu com Ele acontecerá com todo discípulo, em todo 
tempo e lugar. A nossa profecia recorda e representa Jesus, articulando o ontem e o hoje.

-  O que foi revelado pelo Filho continua a fazer-se ouvir por meio do Não falará por si mesmo: 
Espírito, que não é outra palavra que se tornou carne. Ele repete (esse verbo aparece três vezes: vv. 
13, 14 e 15), anuncia de novo, interpreta a mesma palavra que Jesus ouvia do Pai (Jo 8,26), para 
que possamos colher a sua relevância e acolher a sua pertinência em nossa situação concreta, que 
é única. A Palavra é a mesma, mas o Espírito, de algum modo, a torna nova, de novo única, porque a 
faz ressoar em nosso hoje. 

-  O texto não deixa claro o que Jesus ainda teria para Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos: 
falar aos discípulos. Neste momento, a vida de Jesus fala muito mais que seu discurso, pois seus 
seguidores não eram capazes de compreender a revelação da plena verdade. Contudo, com sua 
vida, Jesus foi a própria Palavra de Deus no meio de nós e, assim, não pode dizer-nos nem dar-nos 
mais do que é. Ele próprio deu a conhecer aos discípulos tudo o que havia ouvido do Pai (Jo 15,15).

-   Segundo a tradição expressa no Antigo Testamento, foi o Vos conduzirá à plena verdade:
Espírito do Senhor que conduziu o povo na travessia do Mar Vermelho (Is 63,14) e pode ser 
reconhecido junto à coluna de fogo no deserto (Nm 9,12.19), conduzindo os israelitas para a terra 
prometida. Com a morte de Jesus, termina seu discurso na terra e a missão do Espírito, neste 
momento, abre-se para conduzir as pessoas a uma compreensão totalizante dos acontecimentos e 
palavras na vida de Jesus. A verdade plena refere-se ao Cristo glorificado no Pai e que comunica 
seu amor aos seus filhos e filhas.

projeto do Pai no AT foi conduzir o povo de Deus para a vinda e a missão do Filho; por sua vez, o 
Filho revela o Pai e seu projeto de amor que agora continua pela ação do Espírito Santo na sua Igreja.

O amor supera todo conhecimento e toda doação e o Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho, 
nos fará entender o “não-dito” de tudo o que Jesus fez e disse (v. 13). O Espírito não criará nenhuma 
novidade em Jesus, mas criará toda a novidade de Jesus em nós. Atualizará a sua presença. Falará 
aqui e agora o que ele disse e deu outrora. O Espírito dirá agora o que Jesus diria se estivesse na 
nossa situação. A teologia nos ensina que a Trindade é a melhor comunidade. É a melhor 
comunidade porque suas relações são de amor e reciprocidade. A Trindade é modelo para as nossas 
relações. A Igreja só é verdadeiramente a Igreja de Jesus quando vive, respira e transmite amor. O 
Papa Francisco nos exorta: “Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno!” (EG 101).
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Santos do dia: Saturnina. Elfrida da Inglaterra (730-795). Ulrica de Einsiedeln (+ 1000). 
Bernardino de Siena (1380-1444). Bartolomeu Holzhauser (1613-1658).

Efemérides: Dia do Comissário de Menores (Comissário de Proteção da Infância e da 
Juventude). Morte de Colombo em Valladolid (1506).

Testemunhas do Reino: Ana Nery (Brasil, 1880). Pedro Aguilar Santos (Guatemala, 1981). 
Francisco de Assis Araújo (Pesqueira, 1998). 

21 QUINTA-FEIRA DA 6ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício próprio do dia de semana do Tempo Pascal)

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Antífona da entrada - Sl 67,8-9.20

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

Leitura - At 18,1-8

Oração do dia

1Naqueles dias:  Paulo deixou Atenas e foi 
2para Corinto.  Aí encontrou um judeu chamado 

Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar 
da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador 
Cláudio tinha decretado que todos os judeus 
saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com 

Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar 
da vossa redenção, concedei que nos alegre-
mos constantemente com a ressurreição do 
Senhor. Que convosco vive e reina, na unidade 
do Espírito Santo. 

Comentário inicial - A ida de Jesus para o Pai 
não significa que ele ficará ausente do mundo, 
especialmente, da comunidade dos seus 
discípulos. Em sua condição de Ressuscitado, 
estará mais presente ainda, pois, livre dos 
limites do espaço e do tempo, impregnará toda a 
realidade do mundo, desde suas profundezas.

R. O Senhor fez conhecer seu poder 
salvador perante as nações.

Salmo responsorial - Sl 97(98),1.2-
3ab.3cd-4 (R/. cf. 2b)

1.  Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço 
forte e santo alcançaram-lhe a vitória. R.

3.  Os confins do universo contemplaram a 

 3eles.  E, como tinham a mesma profissão - eram 
fabricantes de tendas - Paulo passou a morar 

4com eles e trabalhavam juntos.  Todos os 
sábados, Paulo discutia na sinagoga, procuran-

5do convencer judeus e gregos.  Quando Silas        
e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo 
dedicou-se inteiramente à Palavra, testemu-
nhando diante dos judeus que Jesus era o 

6Messias.  Mas, por causa da resistência e 
blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e dis-
se: "Vós sois responsáveis pelo que acontecer. 
Eu não tenho culpa; de agora em diante, vou 

7dirigir-me aos pagãos".  Então, saindo dali, 
Paulo foi para a casa de um pagão, um certo 
Tício Justo, adorador do Deus único, que 

8morava ao lado da sinagoga.  Crispo, o chefe da 
sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua 
família; e muitos coríntios, que escutavam 
Paulo, acreditavam e recebiam o batismo.                   
- Palavra do Senhor.

2.  O Senhor fez conhecer a salvação, e às 
nações, sua justiça; recordou o seu amor 
sempre fiel pela casa de Israel. R.
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Evangelho - Jo 16,16-20

1.  Pelos que levam a Palavra entre os ju-

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos:  "Pouco tempo ainda, e já não me 16

vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de 
novo".  Alguns dos seus discípulos disseram 17

então entre si: "O que significa o que ele nos está 
dizendo: 'Pouco tempo, e não me vereis, e outra 
vez pouco tempo, e me vereis de novo', e: 'Eu 

18vou para junto do Pai?'"  Diziam, pois: "O que 
significa este pouco tempo? Não entendemos o 

19que ele quer dizer".  Jesus compreendeu que 
eles queriam interrogá-lo; então disse-lhes: 
"Estais discutindo entre vós porque eu disse: 
`Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez 

20pouco tempo e me vereis?'  Em verdade, em 
verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamen-
tareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis 
tristes, mas a vossa tristeza se transformará em 
alegria". - Palavra da Salvação.

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,18

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

A morte de Jesus provocou profunda crise 
entre os discípulos. Não esperavam que isso 
pudesse acontecer com aquele em quem 
tinham depositado todas as esperanças. A 
ressurreição, porém, refez as antigas certezas e 
se tornou fonte de uma fé e de uma alegria imor-
redouras. Peçamos a graça de experimen-
tarmos a mesma reviravolta: R. Senhor, tornai 
firme a nossa esperança.

V.  Eu não vos deixarei órfãos: eu irei, mas 
voltarei, e o vosso coração muito há de se 
alegrar. R.

salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor 
Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai! R.

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Preces dos fiéis

deus e os muçulmanos, proclamando que Jesus 
é o Messias, para que nenhum obstáculo os leve 
ao desânimo, oremos.  R.

4.  Por aqueles que se entristecem e sofrem 
ao verem tanto mal que há no mundo, para que 
não se cansem de fazer o bem e de trabalhar por 
um mundo melhor, oremos.  R.

3.  Pelas famílias que recebem em suas 
casas missionários e missionárias de passa-
gem, para que a paz habite em seus lares e 
suavize seus corações, oremos.  R.

Senhor Jesus Cristo, que prometestes ficar 
no meio de nós, dai-nos a graça de descobrir-
vos nos famintos e sedentos, nos doentes e 
abandonados, nos migrantes e marginalizados. 
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo.

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

Antífona da comunhão - Mt 28,20

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

Oração depois da comunhão

Deus eterno e todo-poderoso, que, pela 
ressurreição de Cristo, nos renovais para a vida 
eterna, fazei frutificar em nós o sacramento 
pascal, e infundi em nossos corações a fortaleza 
desse alimento salutar.

Oração sobre as oferendas

5.  Por todos nós, que fomos resgatados 
pela Mistério Pascal de Jesus Cristo, Filho de 
Deus feito homem, para que possamos compre-
ender suas palavras, oremos.  R.

2.  Pelos povos do mundo inteiro que fazem 
sérios esforços pela unidade, para que cresçam 
na consciência de que temos origem, valores e 
metas comuns, oremos.  R.
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A SEMENTE NA TERRA - Jo 16,16-20

-  Trata-se da manhã da Páscoa, daquele primeiro dia da Pouco tempo, e me vereis de novo: 
semana, que se tornou o dia do Senhor. Mais uma vez, o discurso de Jesus se remete ao encontro 
pós-pascal com os discípulos. Esses dois momentos únicos, mesmo sendo um curto prelúdio a um 
‘tempo’ de glória interminável, são um único e interminável tempo, para quem os vive. A angústia 
fecha o horizonte, e esse lança sua sombra tenebrosa sobre o presente e sobre o futuro. Parece o fim, 
mas é apenas a morte da semente de trigo, que precisa morrer para dar muito fruto (cf. 12,24). 

A
 vinda do Espírito Santo dá aos discípulos a garantia da continuidade do projeto de Jesus 
a partir da comunidade cristã, amparada, alimentada e fortalecida pelo Paráclito. 
Algumas dúvidas surgem. A primeira, respondida na seção de Jo 16,16-23a refere-se ao 

tempo de sofrimento experimentado durante a ausência de Jesus. 

-   Os discípulos não entendem o que Jesus quer dizer quando fala destes A tripla repetição:
dois tempos de curta duração. Ao discutir entre si, são interrompidos por Jesus que, novamente, 
fala destes dois tempos. Há uma tripla repetição, que é um recurso judaico de escrita para acentuar 
a importância da afirmação. Primeiro, reforça-se que se trata de algo de grande relevância, para, 
então, ser revelada a interpretação destas palavras.

-   Jesus fala da sua Paixão, da dureza da cruz, a partida Pouco tempo ainda, e já não me vereis:
da morte. Prepara os discípulos para este momento aparentemente de sofrimento, mas enche de 
esperança ao deixar claro que não é definitivo. Jesus já o havia afirmado anteriormente, quando diz 
“Não vos deixarei órfãos. Eu venho a vós” (Jo 14,18). 

-  Os profetas de Israel já ensinavam que a obra de Deus A tristeza se transforma em alegria:
consiste na transformação radical da dor do povo em alegria imperecível (cf. Is 35,10; 51,11). 
Assim, Jesus também mostra que a tristeza dos apóstolos será de um tempo curto, porque a força 
da vida vence a morte na ressurreição e dá sentido para tudo. Deus continua falando neste tempo 
breve em que Jesus experimenta a morte. Esse tempo da ausência e do silêncio é aquele em que 
Deus se dá e se revela plenamente. É nesse silêncio eloquente que Ele continuará a nos falar, no 
dom e na alegria do seu Espírito.

-   O contraste claro é feito entre a reação dos discípulos, que estavam O mundo se alegrará:
com Jesus, e o mundo, que não estava com ele. Enquanto os discípulos lamentarão a ausência de 
Jesus, o mundo comemorará o sucesso de seu processo judicial e da condenação.

-   No v. 6, João mostra os discípulos tristes diante da O choro, a lamentação e a tristeza:
marcha de Jesus em direção ao Pai. Sua ausência causa um impacto importante nos discípulos, 
que não conseguem reagir com compreensão e esperança. No Evangelho de hoje, a tristeza é 
precedida por duas reações típicas do luto: chorar e lamentar. Assim, fica claro que a dor que os 
discípulos sentirão estará relacionada à morte de Jesus, à sua ausência, ao não poderem mais ver o 
Filho entre eles.

SÃO CRISTÓVÃO MAGALLANES, Presbítero, e Companheiros Mártires

(Missa: Mártires - MR, 747ss.)
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor vermelha - Ofício da memória)

munho dos mártires Cristóvão Magallanes e 
companheiros, concedei-nos experimentar em 
nossa vida sua intercessão junto a vós.

Oração do dia

Ó Deus, ao proclamarmos o glorioso teste-
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É no silêncio que colocamos as perguntas mais fundamentais. Onde está o Senhor que 
procuramos, como podemos vê-lo (vv. 16-22)? Qual é a nossa relação com o Pai (vv. 23-28)? A 
nossa fé é autêntica ou ilusória, inexistente ou real (vv. 29-33)? Quando e como podemos encontrar 
Aquele que procuramos? Que sentido tem a nossa história depois dele e sem ele? Como viver a sua 
ausência? Quando voltará para termos a sua presença? Precisamos olhar para os tempos de 
silêncio de Deus não com as lentes da tristeza, mas com a esperança que a vida é sempre mais forte 
que a morte.

Testemunhas do Reino: Pedro Aguilar Santos (Guatemala, 1981). Jaime Gutiérrez Álvarez 
(Colômbia, 1991). Irene McCormack (Peru, 1991).

Efemérides: Dia da Cachaça. Dia da(s) Língua(s) Nacional(is). Dia Mundial da Diversidade 
Cultural (ONU). Morte de Gregório Luperón, herói da Independência da República Dominicana 
(1897). Criação da FIFA (1904). 

Santos do dia: Secundo de Alexandria (300-356). Enzo (955-1035). Teobaldo de Viena (928-
1001). Germano José de Steinfeld (+ 1252). Hemming de Abo (1300-1366). Carlos Eugênio 
Mazenod (1782-1861). 

SEXTA-FEIRA DA 6ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal)

Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho 
por toda a terra realize o que prometestes ao 
glorificar o vosso Verbo, para que possamos 

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

 
Oração do dia

A vida humana é um processo. Cada ato 
pode ser um passo de crescimento ou de 
retrocesso. A dor da perda é momento único de 
crescimento quando a encaramos de frente e 
somos capazes de olhar além dela. Amar, 
perder, crescer! “Também vós”, diz Jesus no 
Evangelho de hoje, “agora sentis tristeza, mas 
eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração 
se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa 
alegria.” 

Antífona da entrada - Ap 5,9-10 

9Estando Paulo em Corinto,  uma noite, o 
Senhor disse-lhe em visão: "Não tenhas medo; 

10continua a falar e não te cales,  porque eu estou 
contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. 
Nesta cidade há um povo numeroso que me 

11pertence".  Assim Paulo ficou um ano e meio 
          entre eles, ensinando-lhes a Palavra de Deus. 

12 Na época em que Galião era procônsul na 
Acaia, os judeus insurgiram-se em massa 
contra Paulo e levaram-no diante do tribunal,                
13 dizendo: "Este homem induz o povo a adorar a 

14Deus de modo contrário à Lei".  Paulo ia tomar 
a palavra, quando Galião falou aos judeus, 
dizendo: "Judeus, se fosse por causa de um 
delito ou de uma ação criminosa, seria justo que 

15eu atendesse a vossa queixa.  Mas, como é 
questão de palavras, de nomes e da vossa Lei, 

alcançar, vivendo plenamente como filhos e 
filhas, o que foi anunciado pela vossa palavra.

Leitura - At 18,9-18 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
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tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz 
16nessas coisas".  E Galião mandou-os sair do 

17tribunal.  Então todos agarraram Sóstenes, o 
chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do 
tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. 
18 Paulo permaneceu ainda vários dias em 
Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou 
para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. 
Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça pois tinha 
feito uma promessa. - Palavra do Senhor. 

R. O Senhor é o grande Rei de toda a 
terra.

3.  Por entre aclamações Deus se elevou, o 
Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai 
ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao 
som da harpa ao nosso Rei! R. 

 

 

R. Era preciso que Cristo sofresse e res-
suscitasse dos mortos, para entrar em sua 
glória. R. 

2.  Os povos sujeitou ao nosso jugo e 
colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele 
que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, 
seu bem-amado. R.

 

1.  Povos todos do universo, batei palmas, 
gritai a Deus aclamações de alegria! Porque 
sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o sobe-
rano que domina toda a terra. R.

Evangelho - Jo 16,20-23a

V.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
20discípulos:  "Em verdade, em verdade vos 

digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o 
mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a 

 21vossa tristeza se transformará em alegria.  A 

Aclamação ao Evangelho - Lc 24,46.26

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Salmo responsorial - Sl 46 (47),2-3.4-
5.6-7 (R/. 8a)

Jesus nos promete uma alegria única, que 
nada nos poderá dar e que ninguém nos poderá 
roubar. Peçamos a graça de experimentá-la e     
de nunca a trocarmos por nada, dizendo:                
R. Alegrai-nos, Senhor, alegrai-nos.

2.  Para que a atitude de Galião para com 
Paulo, tão diferente da de Pilatos para com 
Jesus, possa inspirar sábias atitudes nos 
políticos e homens públicos, rezemos ao 
Senhor. R.

1.  Para que os evangelizadores possam 
ouvir a mesma palavra que Paulo recebeu do 
Senhor na cidade de Corinto: “Tenho aqui um 
povo numeroso; não te cales”, rezemos ao 
Senhor. R.

3.  Para que as alegrias que este mundo 
proporciona não ofusquem o olhar nem o 
coração daqueles que escolheram a Cristo como 
a luz das suas vidas, rezemos ao Senhor. R.

Preces dos fiéis 

mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada 
porque chegou a sua hora; mas, depois que a 
criança nasceu, ela já não se lembra dos 
sofrimentos, por causa da alegria de um homem 

22ter vindo ao mundo.  Também vós agora sentis 
tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o 
vosso coração se alegrará, e ninguém vos 

23apoderá tirar a vossa alegria.  Naquele dia, não 
me perguntareis mais nada". - Palavra da 
Salvação. 

4. Para que a sabedoria do Espírito pro-
metido por Jesus ajude os que sofrem no corpo 
ou na alma a viver o Mistério Pascal e os 
fortaleça com a virtude da esperança, rezemos 
ao Senhor. R.

5.  Para que a fortaleza de Maria, mãe de 
Jesus, leve a nossa comunidade a passar da 
tristeza do egoísmo à alegria da entrega 
generosa ao serviço dos outros e de Deus, 
rezemos ao Senhor. R.

Senhor, nosso Deus, enviai-nos em missão 
e mostrai os melhores caminhos a seguir. A obra 
é vossa, nós somos meros instrumentos em 
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vossas mãos. Iluminai nossos pés, dirigi nossos 
passos, para que sempre e em tudo caminhe-
mos os caminhos de Jesus. Que convosco vive 
e reina 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, 
alcançarmos os bens eternos.

Antífona da comunhão - Rm 4,25

O Cristo Senhor foi entregue por nossos peca-
dos, e ressuscitou para nossa justificação, aleluia! 

Oração depois da comunhão 

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

A SEMENTE NA TERRA - Jo 16,20-23a

O
 discurso que se refere à tristeza no momento da ausência do Filho continua. Jesus - ao 
deixar claro que a morte não é o fim, e que, diante da morte, está a fé na ressurreição - mais 
uma vez alimenta a fé dos discípulos. Para isso, utiliza o exemplo de uma mulher prestes a 

dar à luz, que vive muito mais a alegria pelo recém-nascido que as dores que viveu no parto.
-  O choro e a alegria: Estão em contraposição duas reações: a dos discípulos e a do mundo. 

Por duas vezes a alegria é mencionada. Primeiro, o mundo sente a alegria diante da morte de Jesus, 
uma vez que conseguiram levar a cabo seu plano maldoso de condenação. A raiz de seu sentimento 
não está no bem, mas em sua maldade, por isso é passageira. Por outro lado, estão os discípulos, 
que experimentariam a dor humana de ver na cruz seu Mestre, mas que seria convertida na alegria 
da ressurreição. A ausência, junto ao Espírito, seria transformada em presença constante!

-  A mulher com dores de parto: Jesus usa como modelo o exemplo muito oportuno de uma 
mulher sentindo as dores de parto. É uma imagem comum na tradição bíblica, que usualmente a 
relaciona com o povo angustiado antes de uma intervenção divina, tanto no antigo testamento (Is 
66,7-10) quanto no novo testamento (Rm 8,22; Ap 12,1-6). João usa o termo “mulher” em outros 
momentos, para falar de sua mãe (Jo 2,4; 19,26), no diálogo com a samaritana (Jo 
4,7.9.11.15.17.19.21.25.27.28.39), para a adúltera (8,3.4.9.10) e Madalena (20,13.15). A 
Mulher lembra também Eva, a mãe dos viventes, que ficou grávida de um homem (cf. Gn 4,1) e a 

-  A verdadeira alegria: O tempo da ausência do Senhor e da nossa tristeza é o tempo de que 
precisamos para compreender, guiados pelo Espírito, o escândalo da sua presença na cruz e o 
sofrimento da sua ausência nos abismos. Mas, depois desse tempo, entendemos que a sua e a 
nossa dor não passam de dores de parto que dão à luz o mundo novo (cf. Rm 8,18ss.), o Cristo total 
(cf. Ef 4,13b), corpo e cabeça.

SANTA RITA DE CÁSSIA, Religiosa
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

(Missa: Santas [religiosas] - MR, 776 ou 777)

e paciência, dai-nos, por suas preces e méritos, 
a graça de amar-vos sempre, carregando a cruz 
de cada dia.Ó Deus, grandeza dos humildes, que fizestes 

Santa Rita de Cássia distinguir-se pela caridade 

Oração do dia 
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O conhecimento que temos sobre o poder da ressurreição de Jesus, na fé, nos faz participantes, 
por amor, dos seus sofrimentos e da sua morte, na esperança de chegarmos à ressurreição (cf. Fl 
3,10ss.). A alegria da ressurreição está no início e no fim da nossa caminhada: no início, como 
encontro com aquele que nos salva; no fim, como cumprimento excedente de todos os nossos 
desejos. No meio – no tempo intermédio – está o “pouco tempo” dos nossos sofrimentos e o 
“tempo sem fim” da nossa esperança. 

mulher grávida do Apocalipse, perseguida pelo dragão (Ap 12,2ss), que invoca todo o povo de 
Deus. Do Senhor, porém, vem a salvação, inesperada e gloriosa.

-  O sofrimento e a alegria: o centro da comparação está na força que a alegria tem de 
relativizar a tristeza. Os discípulos não podem invejar a alegria do mundo, nem deixar-se enganar 
por ela. A vitória do mundo é passageira, e sua alegria, inconsistente. O sofrimento dos discípulos é 
fecundo como a dor do parto, como a morte do grão de trigo (cf. 12,24), como o destino e o 
significado dado à veste de Jesus (cf. 19,23-27). A alegria que sobrevém pelo fruto inesperado 
compensa todo sofrimento, do qual nem se lembra mais. O sofrimento é inegável, mas 
momentâneo e positivo. A dor, de fato, é intensa, mas não extensa, se comparada àquela alegria 
que nunca será tirada.

-  Hei de ver-vos e vosso coração se alegrará: Feita a experiência do encontro com o 
Ressuscitado, a ausência se transforma em presença e os discípulos e as discípulas podem 
alegrar-se em meio às perseguições (cf. Mt 5,11ss.; At 5,41; 2Cor 1,3-7; Hb 12,11; Tg 1,2-4; 1Pd 
1,6-7). A dor, física, espiritual ou psicológica, não será eliminada, mas terá nova cor. Os discípulos 
saberão que completam em sua carne o que falta à Paixão de Cristo em favor da salvação dos 
irmãos e irmãs (cf. Cl 1,24).

-  Ninguém tirará a alegria: A experiência dos discípulos será totalmente diferente da alegria 
passageira do mundo. Sua raiz está no Ressuscitado, que vive para sempre. Portanto, também a 
alegria não será limitada ao dia da Páscoa e com data de validade, mas se manifestará além do 
tempo, estendida para a história e vivida pelas comunidades cristãs.

-  Não me perguntareis nada: Anteriormente, Jesus havia repreendido o silêncio dos 
discípulos (Jo 16,5). Neste momento, não perguntar nada ganha uma perspectiva positiva: na visão 
pós-pascal, já não há mais espaço para a dúvida. Supõe-se a ação do Espírito, que dá sentido para 
todos os acontecimentos e claridade sobre o projeto salvífico de Deus.

Memória histórica: Massacre dos membros de uma comunidade messiânica em Caldeirão 
(Brasil, 1937). 

Santos do dia: Júlia da Córsega (+ 439). Ato (Ado) de Pistoia (1070-1155). Humildade de 
Vallombrosa (1225-1310). Rita de Cássia (1381-1447). Renata da Baviera (1544-1602). 

Efemérides: Dia do Talento. Dia do Apicultor. Dia do Economiário. Dia do Abraço. Dia da 
Aviação de Patrulha. Morte de Victor Hugo (1885). Dia Mundial da Biodiversidade ou Diversidade 
Biológica (ONU, 2001): 22% dos mamíferos, 23% dos anfíbios e 25% dos répteis correm risco de 
extinção; entre 1970 e 2005, em termos globais, a biodiversidade foi reduzida em 30%!

(Século III)

Antífona mariana
Sob o teto da tua misericórdia, nos refugiamos, ó Mãe de 
Deus; não deixeis cair em tentação os que oram a ti, mas 

livrai-nos do perigo, tu somente casta e bendita. 

0

5

25

75

95

100

maio_final

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:35:54



D
ia

 2
3 

de
 M

ai
o 

- 
S

áb
ad

o 
da

 6
ª 

S
em

an
a 

da
 P

ás
co

a

88

23 SÁBADO DA 6ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia da semana do Tempo Pascal)

Ó Deus, inspirai aos nossos corações a 
prática das boas obras para que, buscando o 
que é melhor, vivamos constantemente o 
mistério pascal. 

O pedido em nome de Jesus sempre será 
atendido. Pedir em nome de Jesus é pedir 
conforme a vontade de Deus. É pedir o que é 
realmente melhor para nós. É pedir o que nos 
sintoniza cada vez mais com o projeto do Pai. 
Tudo isso, só o Espírito sabe pedir em nós! Que 
ele conduza nossa oração como conduz a Igreja 
na celebração da Eucaristia!

Antífona da entrada - 1Pd 2,9 

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

Oração do dia 

Leitura - At 18,23-28 

Leitura dos Atos dos Apóstolos

23 Paulo permaneceu algum tempo em 
Antioquia. Em seguida, partiu de novo, per-
correndo sucessivamente as regiões da Galácia 

       e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos.
24 Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, 
natural de Alexandria. Era homem eloquente, 

25versado nas Escrituras.  Fora instruído no 
caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, 
falava e ensinava com exatidão a respeito de 
Jesus, embora só conhecesse o batismo de 

26João.  Então, ele começou a falar com muita 
convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e 
Áquila tomaram-no consigo e, com mais 
exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus.             
27 Como ele estava querendo passar para a 
Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos 

 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

V.  Saí do Pai e vim ao mundo, eu deixo o 
mundo e vou ao Pai. R. 

Aclamação ao Evangelho – Jo 16,28 

Evangelho - Jo 16,23b-28 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
23bcípulos:  "Em verdade, em verdade vos digo: 

se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, 
24ele vo-la dará.  Até agora nada pedistes em 

meu nome; pedi, e recebereis; para que a vossa 
25alegria seja completa.  Disse-vos estas coisas 

em linguagem figurativa. Vem a hora em que 

Salmo responsorial - Sl 46(47),2-3.8-9.10 

1.  Povos todos do universo, batei palmas, 
gritai a Deus aclamações de alegria! Porque 
sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o sobe-
rano que domina toda a terra. R.

2.  Porque Deus é o grande Rei de toda a 
terra, ao som da harpa acompanhai os seus 
louvores! Deus reina sobre todas as nações, está 
sentado no seu trono glorioso. R.

3.  Os chefes das nações se reuniram com o 
povo do Deus santo de Abraão, pois só Deus é 
realmente o Altíssimo, e os poderosos desta 
terra lhe pertencem! R. 

discípulos para que o acolhessem bem. Pela 
graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito 

 28útil aos fiéis.  Com efeito, ele refutava vigo-
rosamente os judeus em público, demons-
trando pelas Escrituras que Jesus é o Messias.   
- Palavra do Senhor. 

R.  O Senhor é o grande Rei de toda a 
terra. 
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“Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu 
nome, ele vo-la dará”, disse Jesus no Evan-
gelho. Peçamos, portanto, em nome de Jesus, o 
que Jesus pediria, segundo a vontade do Pai, 
graças ao discernimento do Espírito. R. Em 
nome de Jesus, vos pedimos, Senhor.

1.  Para que os pastores da Igreja sejam 
guias amorosos e seguros dos fiéis e alimentem 
nos seus corações, como Paulo e Apolo, uma 
sede ardente da verdade e da caridade, 
rezemos. R.

2.  Para que o Espírito de Deus ajude os 
governantes a olhar para os cidadãos com o 
mesmo olhar com que Jesus olhava para as 
necessidades do seu povo em Israel, rezemos, 
irmãos. R.

Preces dos fiéis

não vos falarei mais em figuras, mas claramente 
26vos falarei do Pai.  Naquele dia pedireis em 

meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai 
27por vós,  pois o próprio Pai vos ama, porque 

vós me amastes e acreditastes que eu vim da 
28parte de Deus.  Eu saí do Pai e vim ao mundo; e 

novamente parto do mundo e vou para o Pai".            
- Palavra da Salvação. 

3.  Para que todos os catecúmenos e 
batizados, guiados pela presença materna de 
Maria e pela palavra da Escritura, busquem com 
afinco a comunhão viva com Deus, rezemos, 
irmãos. R.

4.  Para que as dificuldades e tristezas da 

Oração sobre as oferendas 

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

Antífona da comunhão - Jo 17,24

Pai, aqueles que me deste, quero que este-
jam comigo onde eu estiver, para que contem-
plem a glória que me deste, aleluia! 

5.  Para que a experiência da oração em 
nome de Jesus aumente a docilidade de todos 
os membros de nossa comunidade à voz do 
Espírito que clama em nós, rezemos, irmãos. R.

Oração depois da comunhão

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

vida não enfraqueçam a fé, a esperança e a cari-
dade dos que se veem provados pelo desem-
prego, pela doença e pela injustiça, rezemos, 
irmãos. R.

Senhor, escutai as nossas orações e infundi 
em nós a força criadora do vosso Espírito, mais 
íntimo a nós que nós mesmos, que tudo sabe, 
que sabe que vos amamos, que sabe o que 
devemos e como devemos vos pedir. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 16,23b-28

-  “Pedir” (expresso, aqui, pelo verbo grego ' ) indica a oração de Pedir em meu nome: aitéo'
súplica, de pedido. Unidos a Jesus (“em meu nome”), os discípulos receberão do Pai tudo o que 
pedirem, ou seja, receberão, antes de tudo, o próprio Deus como seu Pai. Pedir “em nome de 
Jesus” significa pedir “crendo nele” (cf. Jo 16,27), não como um milagreiro poderoso, mas como 

A
 questão trabalhada no Evangelho de hoje trata sobre a relação de Jesus e nossa com o 
Pai e, nesse contexto, o tema da oração, que já havia aparecido nos discursos de 
despedida de Jesus (cf. Jo 14,12-13; 15,16). No versículo 23, faz-se uma sutil 

passagem do “pedir” (no sentido de perguntar) para o “pedir” (no sentido de rezar, implorar). Os 
discípulos deixarão de pedir-perguntar e passarão a pedir-rezar.
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-  O amor do Pai por nós, sem deixar de ser divino (expresso pelo O próprio Pai vos ama: 
verbo grego “ ”) (cf. 15,13ss.; 21,15b.16b.17), é um amor de amizade (esta passagem traz agapáo
o termo grego, “ ”) (cf. Jo 5,20; 11,3.36; 20,2; 21,15a.16a.17) (cf. Bento XVI, Deus caritas philéo
est). O Pai nos ama como amigo porque nós acreditamos no Filho que ele enviou ao mundo. Dessa 
forma, Jesus passa da revelação perfeita do Pai à oração: todo aquele que participa do amor do Pai 
constrói uma relação imediata com Deus e pode pedir diretamente a ele, em nome de Jesus. O Pai 
ama os discípulos que se uniram a Jesus pela fé e pelo amor.

-   Mesmo aqueles que seguiam Jesus desde o Até agora nada pedistes em meu nome:
princípio ainda não eram verdadeiramente fiéis. Era preciso que Jesus retornasse ao pai e 
plenificasse sua fé com o Espírito da verdade.

o Pai que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar.

-  As “comparações” não são só as parábolas e alegorias de que Não falarei mais em figuras: 
Jesus se serviu para falar do Reino. Jesus é uma parábola. A sua vida é uma parábola. Toda a sua 
ação é parábola, sinal da glória (2,11). A parábola maior e última será o dom de si na cruz e o dom 
do seu Espírito. Passar-se-á da semelhança à glória, cuja luz fará, finalmente, entender a 'palavra' 
escondida em cada sinal, em cada gesto e, até mesmo, em cada... palavra!

-   O v. 25 mostra uma clara ruptura entre dois períodos. Claramente vos falarei do Pai:
Quando Jesus se refere a um tempo sem a fala enigmática, certamente fala do momento pós-
pascal, quando brotarão rios de água viva no fiel (Jo 7,39) e será dada a ele a inteligência da 
mensagem proclamada (Jo 13,7.36). Assim, será revelado de uma vez por todas o mistério 
concernente ao Pai.

-  Aquele que crê tem a certeza de que receberá o que pedir, porque Pedi e recebereis: 
pertence a Jesus pela fé e pelo amor. Assim, o Pai o ouvirá como discípulos do Filho. Dessa forma, 
a alegria prometida anteriormente (Jo 16,20-23a) também se manifesta na relação estabelecida 
com o Filho e o Pai, que garante cuidado paternal e a atenção às orações daqueles que creem.

-  O mundo se engana pensando que precisa de tudo Para que vossa alegria seja completa: 
para ser plenamente feliz. Jesus ensina que a alegria perfeita consiste em ter o seu Espírito (Jo 
19,30), em ter Deus como Pai, em saber-se amado pelo Pai e em aprender a amá-Lo nos irmãos e 
irmãs. “ ”, vai dizer a mística espanhola Teresa de Jesus ao encontrar o “caminho da Sólo Dios basta
perfeição”.

A fé em Jesus abre caminho para que todos sejamos participantes da vida plena que ele nos 
propõe. Esta nova realidade também deve mudar nossa maneira de orar. Quando cremos que Jesus 
revela o pleno amor do Pai para nós, somos transformados e nossos anseios e necessidades 
expressos em nossa oração também ganham um novo sentido. Olhando o mundo e nossa vida com 
um olhar cheio de amor, podemos pedir orientados pelo amor, ou seja, “em nome de Jesus”, com 
a certeza de que o Pai nos acolhe também como filhos e atende nossa oração. 

-  A missão do Filho – que saiu do Pai – é retornar ao Pai, não Eu saí do Pai e vou para o Pai: 
mais sozinho, mas acompanhado de seus irmãos e irmãs, abrindo-lhes o caminho, aliás, sendo ele 
próprio o nosso caminho (14,6). O Filho é a Palavra que saiu do Pai, caiu na terra do mundo e não 
volta ao Pai sem ter cumprido a sua missão: fazer germinar na terra a sua vida (cf. Is 55,10ss.). A fé 
se manifesta ao reconhecer a origem de Jesus, que constitui também a adesão a sua pessoa (Jo 
20,31).

Santos do dia: Desidério de Langres (315-407). Desidério de Vienne (+ 611). Bartolomeu o 
agricultor (+ 1621). João Batista de Rossi (1698-1764). 

Testemunhas do Reino: Ludwig Nommensen (1834-1918). Elisabeth Käsemann (Argentina, 1977). 
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Efemérides: Dia da Juventude Constitucionalista (1932).

Amanhã, dia 24, por determinação do Santo Padre Bento XVI,
 Dia de Oração pela China.

DOMINGO - ASCENSÃO DO SENHOR - Solenidade 
(Cor branca - Ofício solene próprio - III semana do Saltério) 

Homens da Galileia, por que estais admira-
dos, olhando para o céus? Este Jesus há de 
voltar, do mesmo modo que o vistes subir, 
aleluia!

Leitura - At 1,1-11

1 No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de 
tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o 

2começo,  até ao dia em que foi levado para o 
céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito 

3Santo, aos apóstolos que tinha escolhido.  Foi a 
eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua 
paixão, com numerosas provas. Durante 
quarenta dias, apareceu-lhes falando do Reino 

4de Deus.  Durante uma refeição, deu-lhes esta 
ordem: "Não vos afasteis de Jerusalém, mas 
esperai a realização da promessa do Pai, da qual 

5vós me ouvistes falar:  'João batizou com água; 
vós, porém, sereis batizados com o Espírito 

6 Santo, dentro de poucos dias." Então os que 
estavam reunidos perguntaram a Jesus: 
"Senhor, é agora que vais restaurar o Reino em 

7Israel?"  Jesus respondeu: "Não vos cabe saber 

Antífona da entrada - At 1,11

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Oração do dia

Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso 
Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de 
alegria e fervorosa ação de graças, pois, 
membros de seu corpo, somos chamados na 
esperança a participar da sua glória.

24

Comentário inicial - Celebrar a Ascensão 
de Jesus é proclamar sua vitória sobre a morte, 
é anunciar nossa futura ressurreição e renovar 
nosso compromisso com a missão de ir para o 
mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda 
criatura. A vitória de Jesus sobre a morte é o 
fundamento de nossa fé e a fonte de nossa 
missão. Começa, hoje, em todo o Brasil, a 
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, 
com o tema: “Fomos tratados com gentileza” (At 
28,2). Celebra-se, hoje, também o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais. Esta é a única 
celebração mundial estabelecida pelo Concílio 
Vaticano II, tal a importância que a Igreja reco-
nhece à mídia na sociedade atual. 
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2.  Por entre aclamações Deus se elevou, o 
Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai 
ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao 
som da harpa ao nosso Rei! R.

3.  Porque Deus é o grande Rei de toda a 
terra, ao som da harpa acompanhai os seus 
louvores! Deus reina sobre todas as nações, está 
sentado no seu trono glorioso. R.

os tempos e os momentos que o Pai determinou 
8com a sua própria autoridade.  Mas recebereis o 

poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, 
para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, 
em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins 

9da terra."  Depois de dizer isto, Jesus foi levado 
ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de 

          forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. 
10 Os apóstolos continuavam olhando para o 
céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 

11dois homens vestidos de branco,  que lhes 
disseram: "Homens da Galileia, por que ficais 
aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus 
que vos foi levado para o céu, virá do mesmo 
modo como o vistes partir para o céu." - Pala-
vra do Senhor.

Salmo responsorial - Sl 46(47),2-3.6-
7.8-9 (R/.6)

R. Por entre aclamações Deus se ele-
vou, o Senhor subiu ao toque da trombeta!

1.  Povos todos do universo, batei palmas, 
gritai a Deus aclamações de alegria! Porque 
sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o sobe-
rano que domina toda a terra. R.

Segunda leitura - Ef 1,17-23

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Efésios 

17Irmãos:  O Deus de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um 
espírito de sabedoria que vo-lo revele e faça 

18 verdadeiramente conhecer. Que ele abra o 
vosso coração à sua luz, para que saibais qual a 
esperança que o seu chamamento vos dá, qual a 

Aclamação ao Evangelho - Mt 28,19a.20b

riqueza da glória que está na vossa herança com 
19os santos,  e que imenso poder ele exerceu em 

favor de nós que cremos, de acordo com a sua 
20ação e força onipotente.  Ele manifestou sua 

força em Cristo, quando o ressuscitou dos 
mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus,  
21 bem acima de toda a autoridade, poder, 
potência, soberania ou qualquer título que se 
possa mencionar não somente neste mundo, 

22mas ainda no mundo futuro.  Sim, ele pôs tudo 
sob os seus pés e fez dele, que está acima de 

23tudo, a Cabeça da Igreja,  que é o seu corpo, a 
plenitude daquele que possui a plenitude 
universal. - Palavra do Senhor.

V.  Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; 
convosco estarei, todos os dias, até o fim dos 
tempos, diz Jesus. R

O mesmo Jesus que subiu ao monte para 
proclamar as Bem-aventuranças agora acolhe, 
sobre o monte, os Onze, que serão enviados a 
todos os povos como suas testemunhas. Jesus 
parte para a glória no coração do Pai; os dis-
cípulos, para a missão no coração do mundo. 
Nós cristãos temos uma “boa notícia” para 
contar, pois contemplamos confiantes o hori-
zonte do Reino anunciado por Jesus.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 

Naquele tempo:  Os onze discípulos foram 16

para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha 
indicado.  Quando viram Jesus, prostraram-se 17

diante dele. Ainda assim alguns duvidaram.              
18 Então Jesus aproximou-se e falou: "Toda a 
autoridade me foi dada no céu e sobre a terra.                     
19 Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os 
povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo,  e ensinando-os a observar 20

tudo o que vos ordenei! Eis que eu estarei 

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Mt 28,16-20
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“Estarei convosco todos os dias, até ao fim 
do mundo”. Por Jesus Cristo, nosso único 
Mediador, que subiu hoje ao mais alto dos céus 
sem deixar de estar conosco na terra, elevemos 
ao Pai celeste as nossas súplicas, dizendo:             
R.: Senhor, atendei a nossa prece.

convosco todos os dias, até ao fim do mundo".  
- Palavra da Salvação.

1.  Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
do Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão 
recebida de Jesus de anunciar a Palavra em toda 
a terra, rezemos ao Senhor. R.

2.  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, 
presbíteros e diáconos, para que sintam que 
Jesus está com eles quando pregam e batizam 
em seu nome, rezemos ao Senhor. R.

4.  Por aqueles que não conhecem a Cristo, 
para que chegue a eles a proposta do Evangelho 
como sentido para a sua vida e luz para seus 
passos, rezemos ao Senhor. R.

5.  Por todos nós aqui reunidos em assem-
bleia, para que rezemos pela unidade dos 
cristãos e usemos com discernimento os vários 
tipos de mídia, rezemos ao Senhor. R.

Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que 
os nossos corações se voltem para Aquele que, 
neste dia, subiu ao mais alto dos céus e entrou 
na vossa glória, de onde constantemente nos 
atrai. Ele que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo.

3.  Pelos que buscam a Deus olhando só 
para o alto, para que o reconheçam também 
presente na terra, nos pobres, sofredores e 
abandonados, rezemos ao Senhor. R.

Preces dos fiéis

Oração sobre as oferendas

Deus eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis conviver na terra com as realidades 
do céu, fazei que nossos corações se voltem 
para o alto, onde está junto de vós a humanidade.

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. Vencendo o pecado e a morte, 
vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante 
os anjos maravilhados ao mais alto dos céus. E 
tornou-se o mediador entre vós, Deus, nosso 
Pai, e a humanidade redimida, Juiz do mundo e 
Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e prin-
cípio, subiu aos céus, não para afastar-se de 
nossa humanidade, mas para dar-nos a certeza 
de que nos conduzirá à glória da imortalidade. 
Por essa razão, transbordamos de alegria 
pascal, e aclamamos vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

O mistério da Ascensão

Ó Deus, nós vos apresentamos este sacri-
fício para celebrar a admirável ascensão do 
vosso Filho. Concedei, por esta comunhão de 
dons entre o céu e a terra, que nos elevemos 
com ele até à pátria celeste.

Sugestão: Oração Eucarística III

Prefácio da Ascensão, I 

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Oração depois da comunhão

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

A SEMENTE NA TERRA - Mt 28,16-20

S
ão Mateus não narra como foi o encontro das mulheres com os outros discípulos depois do 
encontro com o Ressuscitado, quem o faz é São Lucas (Lc 24,9-11). Mas o Evangelho de 
hoje não deixa dúvidas de que elas foram até os onze e lhes transmitiram com êxito e 

fielmente o recado de Jesus: “Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia” (Mt 28,8), 
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-   O grupo dos Apóstolos foi recomposto. A prisão, condenação e morte de Jesus Os onze:
provocaram a dispersão, a ruptura. Os onze escutaram o anúncio das mulheres e atendem ao 
convite de Jesus. A unidade só não é completa porque Judas, o traidor, não está mais com eles e 
será refeita com a inclusão de Matias (At 1,21-26). 

-  A Galileia foi o lugar onde os Apóstolos foram chamados e Caminharam para a Galileia: 
onde todo o anúncio começou. É lá que foi formada a primeira comunidade e é lá que acontece a 
reunificação do grupo. Mas é também na Galileia que existe a abertura ao mundo pagão e onde 
receberão de Jesus a missão de levar a boa notícia do Reino a todas as nações.

-  A Bíblia não nos diz qual é essa montanha e nem sua localização geográfica Na montanha: 
com precisão, mas, importa saber o que significa a montanha na Bíblia, seu sentido teológico. A 
montanha é lugar de encontro com Deus, lugar da morada de Deus. Assim, o peregrino quando 
recorre a Deus olha para o alto, para os montes (Sl 121,1). E o Templo no monte Sião é a morada de 
Deus (Sl 134). O povo deve subir até Jerusalém para pedir perdão dos seus pecados. Moisés 
recebeu a Lei na montanha (Ex 19,2-8.25-20,1-18). Jesus subiu à montanha para proclamar as 
bem-aventuranças aos pobres e dar pleno cumprimento à Lei de Deus (Mt 5). Na montanha, Jesus 
revela aos três discípulos (Pedro, Tiago e João) a sua identidade divina. E é na montanha que o 
Ressuscitado se encontra com os Onze e os envia com autoridade em missão. 

-  O Ressuscitado não se deixa tocar e nem que se Ao vê-lo, prostraram-se diante dele: 
aproximem dele. Ele vem com toda a potência da sua glória. É este Jesus que os olhos dos 
Apóstolos veem e por isso se prostram em sinal de adoração. Este gesto litúrgico exprime a fé no 
Cristo Senhor.

-  É o mandato missionário. No AT os chamados Ide, fazei, batizando-as e ensinando-as: 
vocacionais eram pessoais e tinham uma missão pessoal. A Igreja é a “assembleia do Senhor”, por 
isso o mandato é coletivo: “Ide!”. O grupo que foi nutrido com a palavra e o corpo de Jesus (Mt 
26,26) agora recebe o mandato e também a força do poder de Jesus para partir em missão por todo 
o mundo. Eles devem fazer discípulos como são eles agora e não como eram antes quando 
seguiram Jesus até a entrada em Jerusalém. São discípulos novos que transmitam a novidade da 
Ressurreição. 

-   Esta expressão só ocorre duas vezes no NT: aqui e em Mt 14,31. Em Alguns duvidaram:
todas as aparições do Ressuscitado o reconhecimento não é algo evidente, exige necessariamente 
o olhar da fé para ter a certeza de ver e crer que o Ressuscitado é o mesmo Jesus que foi crucificado.

pois narra o encontro dos discípulos com o Ressuscitado. É a despedida de Jesus e o início da 
missão dos discípulos que continuam obedecendo ao Mestre e depois de o adorarem, são 
enviados em missão na certeza de que Cristo continua vivo e atuante para sempre.

-  A presença de Deus no meio do seu povo percorre Eis que estou convosco todos os dias: 
todo o AT (Ex 3,12). No nascimento de Jesus Mateus informou que ele seria chamado Emanuel: 
Deus conosco! (1,23). Jesus havia dito que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, 
ele estaria no meio deles (18,20). Agora Jesus conclui sua missão com a mesma certeza: estará 
sempre com eles. O Ressuscitado não estará fora da comunidade, mas dentro, em comunhão com 
os seus discípulos, está presente na sua Igreja, é parte vivente do seu corpo. Os discípulos não 
estarão sozinhos, reduzidos às suas forças: Cristo estará com eles até o final dos tempos. 

-   Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: Não será um batismo como o de 
João Batista no Rio Jordão, mas o novo batismo que o próprio João anunciara (3,11). A fórmula: 
“em nome do Pai, do Filho e do Espírito” é única no NT e exprime a fé trinitária. Mateus deve tê-la 
obtido dos usos comunitários do seu tempo. Com esta fórmula o Cristo ressuscitado coloca no 
mesmo plano as três pessoas.
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Os discípulos são chamados a se encontrar com o Mestre na montanha da Galileia, isto é, ter o 
coração no alto e os pés no chão para continuar o projeto de Jesus de anunciar o Reino de Deus. Na 
Festa da Ascensão do Senhor somos chamados para viver em comunidade na certeza Ele está no 
meio de nós. A Ascensão é a última aparição de Jesus e o início da missão dos discípulos e 
discípulas. Terminada a missão de Jesus, aqueles e aquelas que o acolheram começam o seu 
caminho. É o mesmo caminho do Filho, que dá testemunho do amor do Pai aos irmãos e irmãs que 
ainda não o conhecem.

Uma Igreja «em saída»

A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade dos discípulos, é uma alegria 
missionária. Experimentam-na os setenta e dois discípulos, que voltam da missão cheios de 
alegria (cf. Lc 10, 17). Vive-a Jesus, que exulta de alegria no Espírito Santo e louva o Pai, porque a 
sua revelação chega aos pobres e aos pequeninos (cf. Lc 10, 21). Sentem-na, cheios de 
admiração, os primeiros que se convertem no Pentecostes, ao ouvir «cada um na sua própria 
língua» (At 2, 6) a pregação dos Apóstolos. Esta alegria é um sinal de que o Evangelho foi 
anunciado e está a frutificar. Mas contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si 
mesmo, de caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além. O Senhor diz: «Vamos para 
outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que Eu vim» (Mc 1, 38). 
Ele, depois de lançar a semente num lugar, não se demora lá a explicar melhor ou a cumprir novos 
sinais, mas o Espírito leva-O a partir para outras aldeias.

A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante, e a comunhão «reveste 

A TRANSFORMAÇÃO MISSIONÁRIA DA IGREJA

Papa Francisco

“A evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus: «Ide, pois, fazei discípulos de 
todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 
cumprir tudo quanto vos tenho mandado» (Mt 28, 19-20). Nestes versículos, aparece o momento 
em que o Ressuscitado envia os seus a pregar o Evangelho em todos os tempos e lugares, para que 
a fé n'Ele se estenda a todos os cantos da terra.

Na Palavra de Deus, aparece constantemente este dinamismo de «saída», que Deus quer 
provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo a uma nova terra (cf. Gn 12, 1-3). 
Moisés ouviu a chamada de Deus: «Vai; Eu te envio» (Ex 3, 10), e fez sair o povo para a terra 
prometida (cf. Ex 3, 17). A Jeremias disse: «Irás aonde Eu te enviar» (Jr 1, 7). Naquele «ide» de 
Jesus, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja, 
e hoje todos somos chamados a esta nova «saída» missionária. Cada cristão e cada comunidade 
há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar 
esta chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que 
precisam da luz do Evangelho.

A Palavra possui, em si mesma, uma tal potencialidade, que não a podemos prever. O 
Evangelho fala da semente que, uma vez lançada à terra, cresce por si mesma, inclusive quando o 
agricultor dorme (cf. Mc 4, 26-29). A Igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da Palavra, 
que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando as 
nossas previsões e quebrando os nossos esquemas.
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essencialmente a forma de comunhão missionária». Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a 
Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem 
demora, sem repugnâncias e sem medo. A alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode 
excluir ninguém; assim foi anunciada pelo anjo aos pastores de Belém: «Não temais, pois anuncio-
vos uma grande alegria, que o será para todo o povo» (Lc 2, 10). O Apocalipse fala de «uma Boa 
Nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra: a todas as nações, tribos, línguas e 
povos» (Ap 14, 6).

A Igreja «em saída» é a comunidade de discípulos missionários que «primeireiam», que se 
envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Primeireiam – desculpai o neologismo –, 
tomam a iniciativa! A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, 
precedeu-a no amor (cf. 1 Jo 4, 10), e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem 
medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar 
os excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a 
misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. 

Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa! Como consequência, a Igreja sabe «envolver-
se». Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor envolve-Se e envolve os seus, pondo-Se de 
joelhos diante dos outros para os lavar; mas, logo a seguir, diz aos discípulos: «Sereis felizes se o 
puserdes em prática» (Jo 13, 17). 

Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta as 
distâncias, abaixase – se for necessário – até à humilhação e assume a vida humana, tocando a 
carne sofredora de Cristo no povo. Os evangelizadores contraem assim o «cheiro das ovelhas», e 
estas escutam a sua voz. Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a «acompanhar». 
Acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam. 
Conhece as longas esperas e a paciência apostólica. A evangelização patenteia muita paciência, e 
evita deterse a considerar as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe também «frutificar». 

A comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. 
Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O semeador, quando vê surgir o joio no meio do 
trigo, não tem reações lastimosas ou alarmistas. Encontra o modo para fazer com que a Palavra se 
encarne numa situação concreta e dê frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente 
imperfeitos ou defeituosos. O discípulo sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até ao martírio como 
testemunho de Jesus Cristo, mas o seu sonho não é estar cheio de inimigos, mas antes que a 
Palavra seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora. Por fim, a comunidade 
evangelizadora jubilosa sabe sempre «festejar»: celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo 
em frente na evangelização. No meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização 
jubilosa torna-se beleza na liturgia. A Igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia, que 
é também celebração da atividade evangelizadora e fonte dum renovado impulso para se dar.” 
(Evangelii Gaudium, 19-24)

Efemérides: Dia Nacional do Milho. Dia Nacional do Café. Dia do Datilógrafo. Dia do 

Memória histórica: Independência do Equador (Batalha de Pichincha, 1822).

Testemunhas do Reino: Ambrosio Mogorrón e companheiros (Nicarágua, 1986). Edickson 
Roberto Lemus (Honduras, 2005). José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo (Brasil, 2011).

Santos do dia: Simeão estilita (521-592). João de Prado (1563-1631). Madalena Sofia Barat 
(1779-1865). 
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Telegrafista. Dia do Detento. Dia do Vestibulando. Dia da Infantaria. Morte de Nicolau Copérnico 
(Frombork, Polônia, 1543).

SEGUNDA-FEIRA DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Cor branca - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal depois da Ascensão)

As dificuldades são tantas, os sofrimentos 
tão grandes que, às vezes, parecemos abando-
nados por Deus. Isto, porém, é apenas a casca. 
Penetrando mais fundo, chegamos à certeza de 
que Jesus está conosco, como o Pai está com 
ele. A cruz não deixa de existir, mas a vitória é 
sempre do amor. “Tenham coragem, eu venci o 
mundo”, pois amei até o fim, mesmo quando 
nada parecia mais ter sentido!

Antífona da entrada - At 1,8

Recebereis a força do Espírito Santo que 
descerá em vós e dareis testemunho de mim até 
os confins da terra, aleluia!

Oração do dia

Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a 
força do Espírito Santo, para que realizemos 
fielmente a vossa vontade e a manifestemos por 
uma vida santa. 

Leitura - At 19,1-8

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

1 Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo 
atravessou as regiões montanhosas e chegou           
a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e 

2perguntou-lhes:  "Vós recebestes o Espírito 
Santo quando abraçastes a fé?" Eles respon-
deram: "Nem sequer ouvimos dizer que existe o 

3Espírito Santo!"  Então Paulo perguntou: "Que 
batismo vós recebestes?" Eles responderam: "O 

4batismo de João".  Paulo disse-lhes: "João 
administrava um batismo de conversão, dizen-
do ao povo que acreditasse naquele que viria 

2.  Mas os justos se alegram na presença do 
Senhor rejubilam satisfeitos e exultam de 
alegria! Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um 
salmo a seu nome! O seu nome é Senhor: exultai 
diante dele! R.

 5depois dele, isto é, em Jesus".  Tendo ouvido 
isso, eles foram batizados no nome do Senhor 
Jesus.  Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles 6

desceu o Espírito Santo. Começaram então a 
7falar em línguas e a profetizar.  Ao todo, eram 

8 uns doze homens. Paulo foi então à sinagoga e, 
durante três meses, falava com toda convicção, 
discutindo e procurando convencer os ouvintes 
sobre o Reino de Deus. - Palavra do Senhor.

3.  Dos órfãos ele é pai, e das viúvas pro-
tetor; é assim o nosso Deus em sua santa 
habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar 
aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e 
os sacia com fartura. R.

Salmo responsorial - Sl 67(68),2-3.4-
5ac.6-7ab (R/. 33a)

R.  Reinos da terra, cantai ao Senhor.

1.  Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos 
se dispersam! Fogem longe de sua face os que 
odeiam o Senhor! Como a fumaça se dissipa, 
assim também os dissipais, como a cera se 
derrete, ao contato com o fogo, assim pereçam 
os iníquos ante a face do Senhor! 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.
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Evangelho - Jo 16,29-33

Preces dos fiéis

Naquele tempo:  Os discípulos disseram a 29

Jesus: "Eis, agora falas claramente e não usas 
mais figuras.  Agora sabemos que conheces 30

tudo e que não precisas que alguém te inter-
rogue. Por isto cremos que vieste da parte de 
Deus".  Jesus respondeu: "Credes agora?  Eis 31 32

que vem a hora - e já chegou - em que vos dis-
persareis, cada um para seu lado, e me deixareis 
só. Mas eu não estou só; o Pai está comigo.                     
33 Disse-vos estas coisas para que tenhais paz 
em mim. No mundo, tereis tribulações. Mas, 
tende coragem! Eu venci o mundo!" - Palavra 
da Salvação.

Jesus veio de Deus para nos revelar o amor 
do Pai e enviou o Espírito Santo para nos 
acompanhar nos dias e nas noites da nos-         
sa caminhada terrena. Sustentados por esta           
fé, supliquemos todos juntos: R. Dai-nos, 
Senhor, a paz de Cristo.

1. Para que a Igreja, cheia da força do 
Espírito Santo, leve até os confins do mundo o 
Evangelho da salvação, oremos.

2. Para que o amor de Deus, que envolve 
toda a terra, seja correspondido pela paz entre 
todos os povos, oremos.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

3. Para que os que perdem a esperança 
devido às adversidades se sintam ajudados por 

Oração depois da comunhão

4. Para que os que estamos reunidos em 
volta do mesmo altar vivamos também unidos 
pela mesma caridade, oremos.

Antífona da entrada

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

Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor: a          
vós retornarei e vosso coração se encherá de 
alegria, aleluia!

Deus e Pai, escutai as nossas súplicas e, já 
que nos concedestes experimentar a alegria 
espiritual que nos dá o tempo pascal, fazei que 
esta alegria seja completa, enviando-nos vosso 
Espírito Santo, o dom prometido por vosso 
Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos 
séculos.

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, que este sacrifício perfeito possa 
purificar-nos, e dar aos nossos corações a força 
de vossa graça.

5. Por nossos irmãos e irmãs falecidos, 
para que entrem no pleno gozo da vida eterna 
com o Filho glorificado, oremos.

nossa solidariedade, oremos.

Prefácio da Ascensão

SÃO GREGÓRIO VII, Papa

(Missa: Pastores [papas] - MR, 752)
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

São Gregório VII, para que a vossa Igreja rejeite 
o mal, pratique a justiça e viva em perfeita 
caridade.

Oração do dia

Concedei-nos, ó Deus, o espírito de for-
taleza e a sede de justiça que animaram o Papa 
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(Missa: Virgens - MR, 767ss., ou Santas - MR, 771ss.) 
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)

SANTA MARIA MADALENA DE' PAZZI, Virgem

MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - Ofício da memória)
SÃO BEDA, O VENERÁVEL, Presbítero e Doutor

(Missa: Doutores - MR, 765ss., ou Santos - MR, 771ss.)

abrasada de amor por vós, fazei que, celebrando 
hoje sua festa, imitemos seus exemplos de 
caridade e pureza.

erudição do vosso presbítero São Beda, o Vene-
rável, concedei-nos sempre a luz da sabedoria e 
o apoio de seus méritos.

Oração do dia

Ó Deus, que amais a virgindade e cumulas-
tes de graças Santa Maria Madalena de' Pazzi, 

Ó Deus, que iluminais a vossa Igreja com a 

Oração do dia

A SEMENTE NA TERRA - Jo 16, 29-33

-  Os discípulos, todavia, não só sabem que Jesus sabe todas  Sabemos que conheces tudo:
as coisas (cf. v. 19), mas pensam que eles também sabiam tudo a respeito de Jesus. Há, porém, 
uma diferença entre saber e entender. Pode-se saber que o outro sabe, sem entender o que ele sabe. 

-   Por saberem, os discípulos dizem crer (v. 30). É difícil saber se os Sabemos... cremos:
discípulos creem porque concluíram que Jesus sabe tudo, ou porque pensam saber tudo sobre 
Jesus. No primeiro caso, é uma confiança ainda cega, sem compreensão; só compreenderão 
depois da cruz e da ressurreição. Aí, sim, a sua fé terá seu verdadeiro conteúdo: o conhecimento do 

O evangelho de hoje continua a grande revelação da trajetória de Jesus: ele saiu do Pai, veio 
ao mundo, deixou o mundo e agora retorna ao Pai (v. 28). A afirmação do v. 25, indicando 
que “Vem a hora” que Jesus falaria abertamente é mal interpretada: os discípulos pensam 

que já tem tudo o que necessitam para compreender o mistério de Deus. Jesus mostra como a fé 
deles ainda é imperfeita; só depois da paixão e recebendo o Espírito Santo, estarão prontos para 
proclamar sua fé no Filho de Deus.

-   Os discípulos parecem ter a sensação de ter rompido a própria Agora falas claramente:
barreira da fé. Interrompem o discurso de Jesus para dizer que a promessa do v. 25 já é cumprida, 
Jesus já está falando abertamente e sem figuras (v. 29). De fato, Jesus elevado na cruz é a Palavra, 
que todos podem ouvir, é a glória, que se revela a todos. Contudo, ao afirmar que a promessa se 
cumpria neste momento, mostram que ainda não haviam compreendido nada sobre a subida de 
Jesus ao Pai.

-  Cremos que vieste da parte de Deus: Com esta afirmação, mostram que haviam 
compreendido somente o começo do discurso de Jesus e que não avançaram nada com relação à 
missão de Jesus de estar no mundo e voltar ao Pai. De fato, as pregações de Jesus no Evangelho de 
João evidenciam sua origem em Deus e a necessidade de crer nesta verdade para participar do 
plano salvífico divino e do amor do Pai. Contudo, os discursos de despedida se orientam para a 
glorificação de Jesus no Pai e para a continuidade de sua ação na vida dos fiéis. Estas 
características da missão de Jesus não estão no discurso dos discípulos.
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amor do Pai no amor do Filho. No segundo, estariam delirando, confundindo o regime da fé com o 
regime da visão.

-  A reação de Jesus é pura ironia, manifesta em uma pergunta retórica. Agora, Credes agora? 
os discípulos acham que creem; daqui a pouco, vão achar que não creem. 

-   Da mesma forma que Jesus havia predito a negação de Pedro (Jo 13,37), Vos dispersareis:
coloca agora em destaque a futura deserção dos discípulos. Quando estiverem sozinhos e o 
deixarem sozinho, entenderão que Ele é que crê neles, seus irmãos, como crê no Pai. Ainda não O 
viram na cruz – onde se revela, revelando, no seu amor, o amor do Pai – para acreditar. A história da 
Paixão é o escândalo que a fé terá que transpor, pois só na Paixão conhecerão “Eu-Sou” e farão 
experiência do amor de Deus. Alguma fé, os discípulos já têm. Ela é, porém, embrionária, 
incompleta. Só a Paixão e a Ressurreição a farão desabrochar: como o trigo, que, morto debaixo da 
neve, no inverno, mostra todo o seu vigor na primavera. 

-  Jesus também experimentará o abandono, mas não os abandonará (cf. E me deixareis só: 
Rm 8,38ss.). Como o Pai também não o abandonará (v. 32). O Filho enfrenta a solidão da Paixão 
porque ama como é amado pelo Pai. No auge do abandono, manifesta-se a máxima sintonia entre 
os dois. O Pai revela o Filho e nós conhecemos quem é o Senhor.

-   Em Jo 14,27, Jesus desejava “sua” paz a seus discípulos. Agora, Tenhais paz em mim:
apresenta um dado novo: a paz é alcançada “nele”. O Filho introduziu e guardará os seus em um 
novo espaço de existência, caracterizado pelo dom divino da paz. 

Jesus falou do ódio do mundo e da aflição que os discípulos terão que enfrentar depois dele, 
com ele e como ele. O grande obstáculo que terão que enfrentar não é a ausência de Jesus, mas a 
desordem do mundo. Quanto a ela, só uma reação é esperada: coragem! A cruz não é a vitória do 
mal sobre Jesus, mas a vitória do amor, a manifestação da glória de Deus. Jesus venceu o mundo! 
Os discípulos são convocados a ter diante dos olhos o Filho glorificado junto ao Pai e dentro do 
coração a alegria que vence a tristeza. Nesse “pouco tempo” de tribulações, queremos saber se a 
nossa fé é autêntica ou ilusória, irreal ou real. Essa é a questão do Evangelho de hoje. Questão dos 
discípulos de outrora; questão dos discípulos de agora. Aquele que não contempla o amor 
entregado na cruz e que impera sobre a morte e a tristeza não construiu ainda uma fé sólida e precisa 
voltar os olhos ao plano amoroso do Pai concretizado em Jesus.

-  Novamente aparece o tema das perguntas. Os Não precisas que alguém te interrogue: 
discípulos haviam visto que Jesus adivinhava suas perguntas (Jo 16,17-19). Por isso, reconhecem 
seu caráter divino, seguindo o pensamento judaico corrente de que conhecer uma pergunta ou 
pedido antes que venha a público é algo que procede do poder de Deus.

Memória histórica: A Revolução de Maio (1810). 

Efemérides: Dia Nacional da Argentina. Dia da Indústria e do Industrial. Dia do Massagista. Dia 
da Costureira. Dia do Trabalhador Rural (Colono). Dia Mundial do Desafio. Dia da Libertação da 
África. Dia de Solidariedade com os Povos dos Territórios Não-Autônomos (ONU, 1999). 

Testemunhas do Reino: Bernard López Arroyave Colômbia, 1987).

Santos do dia: Urbano I (+ 230). Adelmo de Sherborne (639-709). Beda o Venerável 
(672/673-735). Gregório VII (1020/1025-1085). Maria Madalena de' Pazzi (1566-1607). 

Oração pela paz. Rezemos e supliquemos a Deus, que eles continuam a provocar e a irritar, que 
tome a decisão de amolecer os seus corações: abandonem o furor e voltem à paz do espírito; o seu 

coração obscurado pelas trevas dos pecados reconheça a luz da penitência; peçam ao bispo que 
eleve preces e súplicas e não derramem, eles, o seu sangue. (São Cipriano de Cartago)
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26 TERÇA-FEIRA - SÃO FELIPE NÉRI, Presbítero - Memória
(Cor banca - Ofício da memória)

Nasceu em Florença, Itália, em 1515. Tinha 
um temperamento vivo, alegre, otimista. Era 
pessoa extremamente simpática e de fácil 
amizade. Na adolescência, tentou ser comer-
ciante, perto de Cassino. Em seguida, se dedi-
cou, por três anos, aos estudos, em Roma. Aos 
24 anos, porém, com exceção da Bíblia e da 
Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino, 
vendeu todos os seus livros e deu o dinheiro aos 
pobres. “Se quisermos nos dedicar inteiramen-
te ao nosso próximo, não devemos reservar 
para nós mesmos nem tempo nem espaço”. 
Ordenado presbítero aos 36 anos, deu início ao 
Oratório, célebre congregação religiosa, voltada 
para a educação da juventude. Aos que reclama-
vam do barulho que a criançada fazia em seu 
Oratório, respondia: “Desde que não façam 
nenhum mal, poderiam até rachar lenha na 
minha cabeça”. Filipe, em que pesem as apa-
rências, possuía sólida cultura. Incentivou o 
estudo da História da Igreja, campo em que se 
destacou um de seus padres, o cardeal César 
Barônio, falecido em 1607, autor dos Annales 
ecclesiastici, que, baseados em fontes diretas, 
conta a história da Igreja, das origens a 1198. 
Nos últimos cinco anos de vida, atuou apenas no 
confessionário e na direção espiritual. Morreu 
em 1595.

Comentário inicial - Iniciamos hoje a 
leitura da chamada Oração Sacerdotal de Jesus. 
Na “oração sacerdotal”, Jesus dá a chave para 
entrarmos no mistério da sua Paixão, ante-
cipando já os seus frutos. Os acontecimentos da 
Paixão – infligidos por seus irmãos e irmãs – 
brotam do seu amor pelo Pai e por nós. Jesus 
entrega-se totalmente ao Pai e nas suas mãos, 
certo de que o Pai fará brilhar nele e em nós a 
sua glória. Na parte de hoje, Jesus reza pelos 
discípulos, chamados a dar testemunho de sua 
missão. São Felipe Néri o fez exalando a alegria 

Repousa sobre mim o Espírito do Senhor; ele 
me ungiu par levar a boa nova aos pobres e 
curar os corações contritos.

Antífona da entrada - Lc 4,18

do Evangelho por todos os poros!

Oração do dia

Primeira leitura - At 20,17-27

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

17Naqueles dias:  De Mileto, Paulo mandou 
um recado a Éfeso, convocando os anciãos da 

18Igreja.  Quando os anciãos chegaram, Paulo 
disse-lhes: "Vós bem sabeis de que modo me 
comportei em relação a vós, durante todo o 
tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à 

19Ásia.  Servi ao Senhor com toda a humildade, 
com lágrimas e no meio das provações que sofri 

20por causa das ciladas dos judeus.  Nunca 
deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de 
proveito para vós, nem de vos ensinar publi-

 21 camente e também de casa em casa. Insisti, 
com judeus e gregos, para que se convertessem 
a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. 
22 E agora, prisioneiro do Espírito, vou para 

               Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. 
23 Sei apenas que, de cidade em cidade, o 
Espírito Santo me adverte, dizendo que me 

24aguardam cadeias e tribulações.  Mas, de 
modo nenhum, considero a minha vida preciosa 
para mim mesmo, contanto que eu leve a bom 
termo a minha carreira e realize o serviço que 

Ó Deus, que não cessais de elevar à glória        
da santidade os vossos servos fiéis e pruden- 
tes, concedei que nos inflame o fogo do Espí-
rito Santo que ardia no coração de São Filipe 
Néri.
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Salmo responsorial - Sl 67 (68),10-11. 
20-21

V.  Rogarei ao meu Pai e ele há de enviar-vos 
um outro Paráclito, que há de permanecer eter-
namente convosco. R.

recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o 
25Evangelho da graça de Deus.  Agora, porém, 

tenho a certeza de que vós não vereis mais o 
meu rosto, todos vós entre os quais passei 

26anunciando o Reino.  Portanto, hoje dou 
testemunho diante de todos vós: eu não sou 

27responsável se algum de vós se perder,  pois 
não deixei de vos anunciar todo o projeto de 
Deus a vosso respeito". - Palavra do Senhor.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1.  Derramastes lá do alto uma chuva gene-
rosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, 
renovastes; e ali vosso rebanho encontrou sua 
morada; com carinho preparastes essa terra 
para o pobre. R.

R.  Reinos da terra, cantai ao Senhor.

1Naquele tempo,  Jesus ergueu os olhos ao 
céu e disse: "Pai, chegou a hora. Glorifica o teu 

2Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti,  e, 
porque lhe deste poder sobre todo homem, ele 
dê a vida eterna a todos aqueles que lhe 

3confiaste.  Ora, a vida eterna é esta: que eles te 
conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e 

4àquele que tu enviaste, Jesus Cristo.  Eu te 

Evangelho - Jo 17,1-11a

2.  Bendito seja Deus, bendito seja cada 
dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os 
nossos fardos! Nosso Deus é um Deus que 
salva, é um Deus libertador; o Senhor, só o 
Senhor, nos poderá livrar da morte! R.

Aclamação ao Evangelho 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

A comunhão com o Pai e com seu Filho 
Jesus Cristo é o dom que o Espírito Santo nos 
oferece cada dia. De todo o coração peçamos ao 
Pai: R. Renovai-nos, Pai do Céu.

3. Pelos que sofrem no corpo ou no es-
pírito. Que o Pai, que se compadece dos fracos, 
os proteja e os fortaleça, oremos. R. 

4. Por nós aqui celebrando. Que, fiéis à vida 
nova do batismo, progridamos no caminho da 
santidade, oremos. R. 

Deus e Pai, escutai as nossas súplicas e, já 
que nos concedestes experimentar a alegria 
espiritual que nos dá o tempo pascal, fazei que 
esta alegria seja completa, enviando-nos vosso 

glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me 
5deste para fazer.  E agora, Pai, glorifica-me 

junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti 
6antes que o mundo existisse.  Manifestei o teu 

nome aos homens que tu me deste do meio do 
mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e 

7eles guardaram a tua palavra.  Agora eles 
                       sabem que tudo quanto me deste vem de ti, 

8 pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e 
eles as acolheram, e reconheceram verdadeira-
mente que eu saí de ti e acreditaram que tu me 

9enviaste.  Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo 
mundo, mas por aqueles que me deste, porque 

10 são teus. Tudo o que é meu é teu e tudo o que           
11aé teu é meu. E eu sou glorificado neles.  Já              

não estou no mundo, mas eles permanecem             
no mundo, enquanto eu vou para junto de ti".              
- Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

1. Pela Igreja. Que, por meio dela e de seus 
testemunho, a luz de Cristo ressuscitado ilumine 
todos os povos, oremos. R. 

2. Pela paz no mundo. Que uma nova 
cultura de solidariedade faça progredir a boa 
convivência entre os povos, oremos. R. 

5. Pelos falecidos e falecidas. Que o Senhor 
ressuscitado acolha, em sua alegria, os que 
deram alegria aos irmãos, oremos. R. 
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Oração sobre as oferendas

Espírito Santo, o dom prometido por vosso 
Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina 
pelos séculos dos séculos. 

Ao oferecermos, ó Deus, este sacrifício de 
louvor, dai-nos a graça de seguir o exemplo de 
São Filipe Néri, trabalhando sempre com alegria 
para a vossa glória e o bem do próximo.

Alimentados, ó Deus, com o pão do céu, 
levai-nos a imitar São Filipe Néri, procurando 
sempre as fontes que nos dão a verdadeira vida.

Antífona da comunhão - Mt 28,20

Eis que eu estou convosco todos os dias até 
o fim dos tempos, diz o Senhor.

Oração depois da comunhão

A SEMENTE NA TERRA - Jo 17,1-11a

-   Jesus por três vezes começa sua oração dizendo “Pai”. Introduz desta forma sua Pai:
súplica quando está diante de uma situação de morte, na certeza de que ela será superada. Assim 
acontece, além desta passagem, diante do túmulo de Lázaro (Jo 11,41) e na ocasião da chegada 
dos gregos e da oração de Jesus chegando sua hora (Jo 12,27-28).

O
 capítulo 17 do Evangelho de João – do qual lemos, hoje, os primeiros onze versículos – é 
uma última retomada dos vários temas do Evangelho. É a conclusão do “testamento” de 
Jesus. Declara os bens e os destinatários desses bens. A sensação de quem percorreu o 

Evangelho até aqui é a de encontrar-se contemplando um diamante, de dentro para fora, grande 
como o universo, aliás, infinito como o próprio Deus. O tema do capítulo, com efeito, é nada menos 
que a Glória: do Pai, do Filho, dos filhos e filhas. O capítulo 17 – como o Prólogo (Jo 1,1-18) – 
revela o mistério profundo da relação de Jesus com Deus e com o mundo. Com a diferença que, 
agora, depois de ter lido a maior parte do livro, estamos em condições de entrever. É como uma 
janela, que o Evangelho abre sobre a realidade mais íntima de Jesus, Filho de Deus e irmão de todo 
homem.

-   Trata-se de um testamento e a herança que o Filho nos deixa é a sua Ergueu os olhos ao céu:
relação com o Pai. As palavras de Jesus, aqui, são uma oração, um diálogo entre o Filho e o Pai. 
Segundo a mentalidade judaica, o céu pode significar o próprio Deus, de onde olhar para o céu 
pode representar voltar-se ao próprio Deus, assim como Jesus havia feito na ocasião da reanimação 
de Lázaro (Jo 11,41).

-   Jesus recebe “poder” do pai, expresso pelo termo O poder de dar a vida eterna a todos:
grego exousía, que indica uma autoridade plena investida, que não é natural de alguém. Este poder 
afeta todos os homens, tem um alcance universal, mas, ao mesmo tempo, exige a fé dos homens, o 
que se expressa em “todos aqueles que lhe confiaste” (v. 3).

-   Em nenhum outro lugar do Evangelho discute-se o A vida eterna é que conheçam a ti:
conceito de vida eterna. Aqui, refere-se ao conhecimento de Deus e Jesus, naturalmente, não 
intelectual. Trata-se de conhecer o cumprimento da aliança amorosa de Deus com os homens 
manifesta na missão de Jesus, compreendendo, assim, a glorificação do Filho e do Pai da qual 
falam os vv. 1-2. 

-   Glorificar a Deus significa reconhecer e celebrar seu poder Eu te glorifiquei na terra:
salvífico, que se mostrou evidente nas grandes obras que realizou para o povo de Israel e na 
encarnação do Filho, que manifestou o amor extremo de Deus pelo mundo. Assim, a glória está 

-   A glorificação consiste no cumprimento do seu desígnio: a glorificação Glorifica teu Filho:
do Filho também é glorificação do Pai e concede a vida eterna de maneira universal. 
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presente no Filho.
-  Jesus irá recuperar a glória que tinha junto ao Pai desde A glória que tinha junto de ti: 

sempre, mas não na terra. Esta glória original procede do amor com que o Pai o amou desde antes 
da fundação do mundo (Jo 17,24).

-   Manifestar o nome, biblicamente, significa Manifestei teu nome aos que me deste:
manifestar o próprio ser que é designado pelo nome. Dessa forma, o ministério de Jesus está 
orientado, evidentemente, à revelação do Pai aos homens. Deus é apresentado sempre próximo do 
verbo “dar”: ele é o grande Doador, que oferece aqueles que são seus, separando-os do mundo, 
mas também o próprio Filho. Dele tudo procede.

-   há um dualismo entre os discípulos e o mundo, assim como no início Discípulos x mundo:
do Evangelho, apresenta-se a oposição luz/trevas. Segundo o contexto global da passagem, a 
oração está orientada para a conversão do mundo. O Filho recebeu poder sobre todos, mas é pela 
mediação dos que aceitam esta realidade pela fé, estes que o Pai santifica e guarda em seu nome, 
que o mundo todo pode conhecer o plano amoroso de Deus.

Esta oração, desde a Antiguidade, recebeu o nome de “oração sacerdotal” e é a versão joanina 
do Pai-nosso. É uma oração de louvor ao Pai, constituída de vários pedidos, cujo conteúdo – com 
outras expressões – aparece nos outros Evangelhos e demais textos do Novo Testamento. Na 
“oração sacerdotal”, Jesus dá a chave para entrarmos no mistério da sua Paixão, antecipando já os 
seus frutos. Os acontecimentos da Paixão – infligidos por seus irmãos e irmãs – brotam do seu 
amor pelo Pai e por nós. Não no sentido que o Filho trabalhe com uma imagem sádica ou vingativa 
do Pai. Nem no sentido que o Filho busque o sofrimento, como se esse tivesse um sentido e um 
valor em si. O sofrimento brota do amor, no sentido que o amor enfrenta e acolhe tudo para o bem do 
amado, mesmo a dor e a morte. Jesus entrega-se totalmente ao Pai e nas suas mãos, certo de que o 
Pai fará brilhar nele e em nós a sua glória.

Santos do dia: Quadrato (I século). Eleutério (+ 189). Emerita (V-VI século). Agostinho de 
Cantuária (+ 604). Godo (620-690). André Franchi (1335-1401). Filipe Neri (1515-1595). Maria 
Ana de Jesus (1618-1645).

Efemérides: Dia do Revendedor Lotérico. Nascimento de Maria Rita de Souza Brito Lopes 
Pontes, Irmã Dulce (1914). 

Testemunhas do Reino: Henrique Pereira Neto (Brasil, 1969). Maria Goméz (Colômbia,1989).

Memória histórica: Independência da Guiana (1966).

27 QUARTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Branco - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal depois da Ascensão)

Jesus vai fazendo a sua passagem deste 
mundo ao Pai. É a sua Páscoa. Para nós, é bom 
que ele vá, pois nos mandará um Outro, o 
Advogado, o Consolador. Vai preparar-nos um 
lugar, para que, para onde ele foi, nós possamos 
ir também. Continuaremos sua missão, estando 

no mundo, mas sem ser do mundo. O segui-
mento de Jesus é que faz a diferença.

Antífona da entrada - Sl 46,2

Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com 
brados de alegria, aleluia!

0

5

25

75

95

100

maio_final

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:35:58



D
ia

 2
7 

de
 M

ai
o 

- 
Q

ua
rt

a-
fe

ira
 d

a 
7ª

 S
em

an
a 

da
 P

ás
co

a  

105

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Ó Deus misericordioso, concedei que a 
vossa Igreja, reunida no Espírito Santo, se con-
sagre ao vosso serviço num só coração e numa 
só alma. 

Salmo responsorial - Sl 67 (68),29-30. 
33-34.35-36

Leitura - At 20,28-38

Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da 
Igreja de Éfeso:  "Cuidai de vós mesmos e de 28

todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo 
vos colocou como guardas, para pastorear a 
Igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue 
do seu próprio Filho.  Eu sei, depois que eu for 29

embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que 
não pouparão o rebanho.  Além disso, do vos-30

so próprio meio aparecerão homens com 
doutrinas perversas que arrastarão discípulos 
atrás de si.  Por isso, estai sempre atentos: 31

lembrai-vos que durante três anos, dia e noite, 
com lágrimas, não parei de exortar a cada um 
em particular.  Agora entrego-vos a Deus e à 32

mensagem de sua graça, que tem poder para 
edificar e dar a herança a todos os que foram 
santificados.  Não cobicei prata, ouro ou vestes 33

de ninguém.  Vós bem sabeis que estas 34

minhas mãos providenciaram o que era neces-
sário para mim e para os que estavam comigo.   
35 Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste 
modo, se deve ajudar os fracos, recordando as 
palavras do Senhor Jesus, que disse: 'Há mais 
alegria em dar do que em receber'".  Tendo dito 36

isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. 
37 Todos, depois, prorromperam em grande 
pranto, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o 
beijavam,  aflitos, sobretudo por lhes haver         38

ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto. E               
o acompanharam até o navio. - Palavra do 
Senhor.

Oração do dia

R.  Reinos da terra, cantai ao Senhor.

1.  Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso 
poder, confirmai este poder que por nós 
manifestastes, a partir de vosso templo, que 
está em Jerusalém, para vós venham os reis e 
vos ofertem seus presentes! R.

2.  Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, 
cantai-lhe salmos! Ele viaja no seu carro sobre 
os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz 
ouvir a sua voz, voz poderosa. R.

3.  "Dai glória a Deus e exaltai o seu poder 
por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória 
e sua grande majestade! Em seu templo ele é 
admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o 
Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém! R.

Aclamação ao Evangelho - Jo 17,17ba

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Evangelho - Jo 17,11b-19

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

V.  Vossa palavra é a verdade, santificai-nos 
na verdade! R.

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para 
o céu e rezou, dizendo:  "Pai santo, guarda-os 11b

em teu nome, o nome que me deste, para que 
eles sejam um assim como nós somos um.             
12 Quando eu estava com eles, guardava-os em 
teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os 
e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da 
perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, 13 

eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, 
estando ainda no mundo, para que eles tenham 
em si a minha alegria plenamente realizada.               
14 Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os 
rejeitou, porque não são do mundo, como eu 
não sou do mundo.  Não te peço que os tires do  15

mundo, mas que os guardes do Maligno.  Eles 16

não são do mundo, como eu não sou do mundo. 
17 Consagra-os na verdade; a tua palavra é 
verdade.  Como tu me enviaste ao mundo, 18

assim também eu os enviei ao mundo.  Eu me 19

consagro por eles, a fim de que eles também 
sejam consagrados na verdade". - Palavra da 
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3. Pelos que não têm o necessário para 
viver. Que possam contar com a ajuda de que 
necessitam, oremos. R. 

Preces dos fiéis

Salvação.

O Senhor continua a apascentar hoje a sua 
Igreja, através de sua palavra e da ação de todos 
os seus membros. Oremos ao Pai, dizendo:               
R. Guiai-nos, Pai santo, pelo vosso Espírito.

1. Pela Igreja. Que a glória da Jerusalém 
celeste se reflita na santidade do povo de Deus 
peregrino neste mundo, oremos. R. 

2. Por todos os povos da terra. Que em 
todos germine a justiça e, com ela, o bom-viver, 
a harmonia e a paz, oremos. R. 

5. Pelos falecidos. Que, salvos pelo sangue 
do Cordeiro, intercedam por nós, seus pobres 
irmãos pecadores, oremos. R. 

4. Por nós aqui reunidos celebrando a 
Eucaristia. Que, alimentados pelo corpo de 
Cristo, cresçamos em união, oremos.R. 

Deus e Pai, escutai as nossas súplicas e, já 
que nos concedestes experimentar a alegria 
espiritual que nos dá o tempo pascal, fazei que 

Ó Deus, que a participação neste sacra-
mento aumente em nós a vossa graça, e, 
purificando-nos pela sua força, nos prepare 
sempre mais para receber tão grande dom. 

Senhor nosso Deus, acolhei as oferendas do 
sacrifício que instituístes e, pela celebração 
desta Eucaristia, em que vos rendemos a devida 
glória, completai em nós a vossa redenção.

Prefácio da Ascensão

Antífona da comunhão - Jo 15,26-27

Oração sobre as oferendas

Quando vier o Paráclito que vos enviarei, o 
Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará 
testemunho de mim, e vos também o dareis, diz 
o Senhor, aleluia!

Oração depois da comunhão

esta alegria seja completa, enviando-nos vosso 
Espírito Santo, o dom prometido por vosso 
Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina 
pelos séculos dos séculos. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 17,11b-19

m sua oração ao Pai, depois de mencionar a sua ida ao céu, Jesus intervém agora em favor 

Ede seus discípulos, uma vez que ficarão em um mundo ao qual já não pertencem e que se 
levantou contra eles.

-  Santo, biblicamente, significa “separado, diverso, outro”. É atributo exclusivo de Pai santo: 
Deus, outro em relação a tudo e a todos. Na verdade, só ele é santo. Mas ele quer que todos sejamos 

(Missa: Comum dos pastores [missionários] - MR 761, ou pastores [bispos] - MR 754]

SANTO AGOSTINHO DE CANTUÁRIA, Bispo
 MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor branca - ofício da memória)

Santo Agostinho, concedei que os frutos do seu 
trabalho permaneçam na vossa Igreja com 
perene fecundidade.Ó Deus, que conduzistes ao Evangelho os 

povos da Inglaterra pela pregação do bispo 

Oração do dia
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-  Jesus refere-se a um dos Doze, Judas, que se perdeu e o traiu, assim O filho da perdição: 
como havia assinalado ao discípulo amado (Jo 13,26).

-  Esta oposição entre os que são escolhidos e o mundo se manifesta em Não são do mundo: 
outras partes do Evangelho de João. O próprio Jesus diz que “O mundo me odeia porque eu 
testemunho contra ele que suas obras são malignas” (Jo 7,7) e “Vós sois deste mundo, eu não sou 
deste mundo” (Jo 8,23). Os discípulos, ao acolher a palavra de Jesus, são preenchidos com as 
coisas do alto, por isso, são tomados do meio do mundo (Jo 15,19; 17,6).

-   Se Jesus foi enviado ao Eu me consagro por eles, para que eles sejam consagrados:
mundo, é porque está santificado e se seus discípulos são enviados ao mundo pelo fato de que ele 
foi enviado pelo Pai, é preciso que sejam santificados por Jesus. Sua nova condição está em 
perfeita continuidade com a santificação e o envio ao mundo do próprio Filho.

Os discípulos, embora não sejam “do” mundo (cf. Jo 17,6b; 15,18ss.), estão “no” mundo, 
para continuar Sua missão. Se o ser-no-mundo foi condição indispensável para Jesus realizar sua 
missão, o ser-no-mundo dos cristãos é igualmente condição necessária para dar testemunho da 
missão de Jesus. Somos chamados a viver “aqui e agora” como filhos e filhas de Deus, como 
irmãos e irmãs de Jesus e entre nós. Nossa condição de filhos e filhas de Deus não é pretexto para 
nenhuma evasão dos limites e das limitações do espaço e do tempo, mas compromisso a viver na 
carne segundo o Espírito, pois somos nascidos do Alto para vivermos cá embaixo!

como Ele: “Sede santos, porque eu sou santo” (Lv 11,14). Proclamar que Deus é santo é proclamar 
que o eus irreconhecível em seu mistério quis fazer-se próximo, como um pai, para santificar a D
nós. Deus, sendo amor, é de tal modo diverso que se torna como nós para que nos tornemos como 
Ele. Por isso, Ele nos santifica: torna-nos semelhantes a ele, diferentes do mundo; sendo ele Pai, 
nos torna filhos e filhas seus!

-   Jesus insiste em que o Pai os “guarde”. Enquanto esteve no Guarda-os em teu nome:
mundo, ele, o belo e bom Pastor, os guardou (cf. Jo 10). Deu sua vida por suas ovelhas. Ele não quer 
que elas se percam: ninguém poderá tirá-las da sua mão, que é a própria mão do Pai (cf. Jo 
10,28ss.). Através do Filho, que manifestou a presença e a pessoa do Pai (cf. Jo 17,6a), Deus nos 
protege em si, em comunhão com ele como nosso Pai. 

-  A união entre os irmãos e irmãs – imperfeita que seja – é a Assim como nós somos um: 
mesma que há entre o Pai e o Filho, cuja vida é o amor recíproco (cf. Jo 10,30.38; 14,10.23). A 
divisão é o grande mal que se opõe à glorificação do Pai e do Filho sobre a terra, pois estraçalha o 
corpo do Filho, que quer um só rebanho e um só pastor (Jo 10,16; 11,52). De Deus não pode vir 
divisão, que é morte. De Deus vem só união, que é aceitação da diversidade, discernimento e 
integração de tudo o que é bom. De Deus vem sobretudo o perdão, que sana toda divisão.

-   A grande finalidade da oração de Jesus é a unidade dos irmãos e irmãs. Para que sejam um:
O Filho pede ao Pai que os irmãos e irmãs sejam “um”. Este “ser um” (consigo mesmo, com os 
outros e com o Outro) é o desejo fundamental do ser humano: realização do amor, fonte de vida e de 
alegria. Enquanto o mal divide e mata, o amor, sem eliminar a distinção, une e faz viver. É uma 
unidade na distinção, que não suprime, aliás, supõe a existência do(a) outro(a). Essa é a santidade 
que o Pai quer: a unidade no amor; a fraternidade em que a diversidade é acolhida como dom e a 
miséria, como apelo ao amor maior da misericórdia! Em João, a águia do Novo Testamento, a 
misericórdia encontra a sua última profundidade e o seu derradeiro fundamento e inspiração no 
amor e na unidade. 

Santos do dia: Agostinho de Canterbury (Roma,534 - Canterbury, 604). Bruno de Würzburg (+ 
1045). Frederico de Lüttich (+1121). Margarida Pole (1473-1541). Gertrudes de Schaffgotsch 
(1850-1922).
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28 QUINTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Branco - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal depois da Ascensão)

Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso 
Espírito nos transforme com a força dos seus 
dons, dando-nos um coração capaz de agradar-
vos e de aceitar a vossa vontade. 

Leitura - At 22,30; 23,6-11

 

Antífona da entrada - Hb 4,16

A unidade dos discípulos com o Pai e entre si 
é condição indispensável para a missão. A 
independência em relação a Deus gera a divisão 
entre os irmãos. Enquanto a unidade atrai, 
convence e converte, a divisão escandaliza, 
afasta, destrói. Construir a unidade, sempre de 
novo, já é missão, pois a finalidade desta é 
justamente a comunhão. “Pai, que todos sejam 
um”!

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

30Naqueles dias:  Querendo saber com 
certeza por que Paulo estava sendo acusado 
pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou 
reunir os chefes dos sacerdotes e todo o 
conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e 

23,6 colocou-o diante deles. Sabendo que uma 
parte dos presentes eram saduceus e a outra 

Oração do dia

Aproximemo-nos confiantes do trono da 
graça, a fim de conseguirmos misericórdia e  
encontrarmos auxílio em tempo oportuno, 
aleluia!

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

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.

Salmo responsorial - Sl 15(16),1-2a e 
5.7-8.9-10.11 (R/. 1)

parte eram fariseus, Paulo exclamou no 
conselho dos anciãos: "Irmãos, eu sou fariseu e 
filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa 
da nossa esperança na ressurreição dos 

7mortos".  Apenas falou isso, armou-se um con-
flito entre fariseus e saduceus e a assembleia se 

8dividiu.  Com efeito, os saduceus dizem que 
não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, 
enquanto os fariseus sustentam uma coisa e 

9outra.  Houve, então, uma enorme gritaria. 
Alguns doutores da Lei, do partido dos fariseus, 
levantaram-se e começaram a protestar, 
dizendo: "Não encontramos nenhum mal neste 
homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado 

10com ele?"  E o conflito crescia cada vez mais. 
Receando que Paulo fosse despedaçado por 
eles, o comandante ordenou que os soldados 
descessem e o tirassem do meio deles, 

11levando-o de novo para o quartel.  Na noite 
seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe 
disse: "Tem confiança. Assim como tu deste 
testemunho de mim em Jerusalém, é preciso 
que tu sejas também minha testemunha em 
Roma". - Palavra do Senhor.
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Efemérides: Dia do Profissional Liberal. Dia Nacional da Mata Atlântica. Conversão de 
Bartolomeu de Las Casas à causa dos índios (La Hispaniola, 1514). O “Quechua” se torna uma das 
línguas oficiais do Peru (1975).

Testemunhas do Reino: João Calvino (1509-1564). Joaquim Neves Norte (Brasil, 1981). 
Adelino Ramos (Brasil, 2011). Adelino Ramos (Porto Velho, 2011). 
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V.  Para que todos sejam um, diz o Senhor, 
como tu estás em mim e eu em ti, para que o 
mundo possa crer que me enviaste. 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.

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 - Jo 17,21

Evangelho - Jo 17,20-26

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

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.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu 
e rezou, dizendo:  "Pai santo, eu não te rogo 20

somente por eles, mas também por aqueles que 
vão crer em mim pela sua palavra;  para que 21

todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu 
em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de 
que o mundo creia que tu me enviaste.  Eu dei-22

lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam 
um, como nós somos um:  eu neles e tu em 23

mim, para que assim eles cheguem à unidade 
perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste 
e os amaste, como me amaste a mim.  Pai, 24

aqueles que me deste, quero que estejam 
comigo onde eu estiver, para que eles con-
templem a minha glória, glória que tu me deste 
porque me amaste antes da fundação do 
universo.  Pai justo, o mundo não te conheceu, 25

mas eu te conheci, e estes também conheceram 
que tu me enviaste.  Eu lhes fiz conhecer o teu 26

nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para 
que o amor com que me amaste esteja neles, e eu 
mesmo esteja neles". - Palavra da Salvação.

Preces dos fiéis

1. Para que o santo povo fiel seja enrique-
cido por muitos carismas e por pessoas gene-
rosas em fazê-los frutificar, oremos. R.

4. Para que demos um claro testemunho da 
beleza do Evangelho e ajudemos a espalhar a 
boa semente do Evangelho, oremos. R.

Jesus, na Última Ceia, continua sua “oração 
sacerdotal”, pedindo agora “por aqueles que 
vão crer” em Jesus graças à ação dos seus 
primeiros discípulos. Como resposta ao seu 
desejo, digamos: R. Reuni-nos, Pai santo, na 
unidade.

3. Para que todos os que sofrem possam 
ver-se livres dos seus sofrimentos e viver 
sempre alegres no Senhor, oremos. R.

Deus e Pai, escutai as nossas súplicas e, já 
que nos concedestes experimentar a alegria 
espiritual que nos dá o tempo pascal, fazei que 
esta alegria seja completa, enviando-nos vosso 
Espírito Santo, o dom prometido por vosso 
Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina 
pelos séculos dos séculos. 

Oração sobre as oferendas

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

Eu vos digo a verdade, é melhor para vós que 
eu vá; se eu não for, não virá até vós o Paráclito, 
diz o Senhor, aleluia!

2. Para que todos e todas empenhem-se de 
verdade na busca da unidade, da comunhão e 
do amor fraterno, oremos. R.

Oração depois da comunhão

Nós vos pedimos, ó Deus, que a partici-

Antífona da comunhão - Jo 16,7

5. Para que os que nos precederam na fé 
continuem sendo um exemplo para todos os 
que conviveram com eles, oremos. R.
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pação nesta Eucaristia esclareça nossa fé e 
restaure nossas forças para alcançarmos as 

riquezas do vosso Espírito.
 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 17,20-26

O desejo de Jesus é a unidade entre os cristãos. A divisão fere de morte o corpo de Cristo. 
Sempre que nós, cristãos das várias Igrejas, não nos reconhecemos reciprocamente, estamos 
continuando o assassinato praticado por Caim. De fato, não existe filialidade sem fraternidade, nem 
fraternidade sem respeito ao outro, na sua diferença. A mais vergonhosa negação da filialidade é 
pretender ser filho único, negando a paternidade de Deus em relação a outros irmãos. Ao 
comportarmo-nos assim, impedimos o mundo de crer no Pai e na fraternidade que pregamos. 

-   O desejo de Jesus com relação ao futuro celestial dos fiéis é apresentado com um Quero:
“quero” pronunciado com autoridade soberana (cf. Jo 5,21; 21,22). Uma vez que a vontade de 
Jesus é a comunicação da vida divina aos homens, sua palavra é proclamada em tom performativo: 
produzirá o que diz.

Depois de pedir para que o Pai guarde os discípulos em seu nome, para que sejam um e para 
serem consagrados, Jesus mais uma vez reafirma estas ideias. A passagem de Jo 17,20-26 
é uma oração de ação de graças (= eucaristia) e de intercessão. Jesus agradece pelo que o 

Pai lhe concedeu cumprir e suplica em favor dos irmãos, que deverão continuar sua obra. É como 
uma eucaristia cósmica e universal, feita por Jesus e prosseguida pelos irmãos, pelo que o Pai já 
realizou e pretende realizar em tudo e em todos.

-  Jesus se coloca mais uma vez como o vínculo da comunhão entre o Eu mesmo esteja neles: 
discípulo e o amor do Pai, que é a realidade primeira e última, uma vez que “Deus é amor” (1Jo 4,8). 
Dessa forma, fazendo-se um só com o Filho, os fiéis também tornam-se filhos de Deus.

-  Jesus já havia usado a palavra “um” para designar sua relação com o Pai, Que sejam um: 
expressa pelas fórmulas de imanência mútua (Jo 10,38; 14,10.20; 17,21). Os fieis também 
deveriam ser reunidos em um só rebanho (Jo 10,16). Aqui, Jesus manifesta seu desejo “para que 
todos sejam um”, manifestando sua relação com o Pai: a unidade da comunidade é, ao mesmo 
tempo, comunhão com Deus e fidelidade ao mandamento do amor mútuo. O centro dessa oração é 
o pedido pela “unidade” dos discípulos, contemporâneos de Jesus e futuros, expresso na 
insistência do pedido, que se estende nos vv. 21-23. 

-   Jesus partirá, mas não nos deixará órfãos (Jo 14,18). A Eu lhes dei a glória que me deste:
glória aplicada aos filhos implica a participação no ser do Filho, traduzindo também o dom da vida 
eterna. Portanto, Jesus deixa em cada irmão o seu rosto de Filho. Cada um recebe a sua glória, o seu 
conhecimento do Pai. Podemos acolhê-lo ou rejeitá-lo, como faz o mundo, que ainda não foi 
conquistado pelo seu amor. 

-  O discípulo segue o caminho de Jesus. Estejam comigo onde estiver: Ao acolher a unidade 
do Pai e do Filho e orientar sua vida para o amor na comunidade, o discípulo, em sua morte, entrará 
no mistério da glória divina.

-  A unidade entre os irmãos e irmãs é o dom do Filho, assim, Jesus pede Unidade perfeita: 
para que os irmãos sejam “um” no amor. O fiel é uma imagem de Deus quando ele próprio é relação 
de amor com seus irmãos. A existência cristã perfeita é definida como participação no “um” do Pai e 
do Filho, expressa em um amor fraternal.

-  A palavra “Pai” aparece aqui seis vezes; para levar seu uso à perfeição, basta que ela Pai: 
entre em nosso coração e saia por nossa boca: “Pai nosso”. Ao dizermos “Pai”, nos tornamos 
“livres”. Em latim,  não significa simplesmente livres; significa propriamente “filhos”, a “liberi”
parte livre da família, em contraposição aos “escravos”. 
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29 SEXTA-FEIRA DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Branco - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal depois da Ascensão)

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Leitura - At 25,13b-21

13bNaqueles dias:  O rei Agripa e Berenice 
chegaram a Cesareia e foram cumprimentar 

 

Cristo nos amou e nos lavou dos pecados 
com seu sangue, e fez de nós um reino e sacer-
dotes para Deus, seu Pai, aleluia!

Fazer parte da comunidade de Jesus, as-
sumir algum serviço dentro dela, ser reconhe-
cido, tudo isto tem seu sentido. Mas está a 
quilômetros de distância do que realmente 
importa: ser amado por Deus, sentir-se amado 
por ele, amar como ele ama, amar como Jesus 
amou. Se a instituição tem algum sentido, este 
lhe é dado pelo amor.

Oração do dia

Ó Deus, pela glorificação do Cristo e pela 
iluminação do Espírito Santo, abristes para nós 
as portas da vida eterna. Fazei que, participando 
de tão grandes bens, nos tornemos mais 
dedicados a vosso serviço e cresçamos 
constantemente na fé. 

Antífona da entrada - Ap 1,5-6

R. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus.

Salmo responsorial - Sl 102(103),1-
2.11-12.19-20ab (R/. 19a)

14Festo.  Como ficassem alguns dias aí, Festo 
expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: "Está aqui 
um homem que Félix deixou como prisioneiro.   
15 Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sa-
cerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram 
acusações contra ele e pediram-me que o 

16condenasse.  Mas eu lhes respondi que os 
romanos não costumam entregar um homem 
antes que o acusado tenha sido confrontado 
com os acusadores e possa defender-se da 

 17acusação.  Eles vieram para cá e, no dia 
seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e 

18mandei trazer o homem.  Seus acusadores 
compareceram diante dele, mas não trouxeram 
nenhuma acusação de crimes de que eu 

19pudesse suspeitar.  Tinham somente certas 
questões sobre a sua própria religião e a 
respeito de um certo Jesus que já morreu, mas 

 20que Paulo afirma estar vivo.  Eu não sabia o que 
fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a 
Paulo se ele preferia ir a Jerusalém, para ser 

 21julgado lá.  Mas Paulo fez uma apelação para 
que a sua causa fosse reservada ao juízo do 
Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse 
preso até que eu pudesse enviá-lo a César".           
- Palavra do Senhor.
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Santos do dia: Emílio, Félix, Príamo e Luciano (Sardenha, Itália, século I). Justo (Urgel, Andorra, 
527). Germano de Paris (496-576). Guilherme de Aquitânia (745-812). Lanfranco de Cantuária (1005-
1089). Rudardo (+ 1150).

Memória histórica: Assinatura do Ato de Remoção Indígena, abrindo caminho para a transferência 
forçada de nativos dos Estados do sudeste norte-americano (1830). Salazar toma o poder em Portugal 
(1926-1970). Tratado de Livre Comércio da América Central com os Estados Unidos (2004).

Efemérides:  Dia do Ceramista. Dia da Luta contra a Mortalidade Materna. Dia da 1ª Independência 
da Armênia (1918). Criação da Anistia Internacional (Londres, 1961). 

Testemunhas do Reino: Javier Cirujano (Colômbia, 1993). 

0

5

25

75

95

100

maio_final

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:36:00



D
ia

 2
9 

de
 M

ai
o 

- 
S

ex
ta

-f
ei

ra
 d

a 
7ª

 S
em

an
a 

da
 P

ás
co

a  

112

2.  Quanto os céus por sobre a terra se 
elevam, tanto é grande o seu amor aos que o 
temem; quanto dista o nascente do poente, 
tanto afasta para longe nossos crimes. R.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Jesus manifestou-se aos seus discípulos           
15 e, depois de comerem, perguntou a Simão 
Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais 
do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, 
tu sabes que eu te amo". Jesus disse: "Apas-
centa os meus cordeiros".  E disse de novo a 16

Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" 
Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te 
amo". Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas 
ovelhas".  Pela terceira vez, perguntou a Pedro: 17

"Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou 
triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele 
o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo; tu 
sabes que eu te amo". Jesus disse-lhe: "Apas-
centa as minhas ovelhas.  Em verdade, em 18

verdade te digo: quando eras jovem, tu te 
cingias e ias para onde querias. Quando fores 
velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te 
levará para onde não queres ir".  Jesus disse 19

isso, significando com que morte Pedro iria 
glorificar a Deus. E acrescentou : "Segue-me".              
- Palavra da Salvação.

V.  O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de 
lembrar-vos de tudo o que tenho falado. R

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 
todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó 
minha alma, ao Senhor, não te esqueças de 
nenhum de seus favores! R.

3.  O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e 
abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei 
ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos 
que cumpris as suas ordens. R.

Evangelho - Jo 21,15-19

Aclamação ao Evangelho - Jo 14,26

Deus e Pai, escutai as nossas súplicas e, já 
que nos concedestes experimentar a alegria 
espiritual que nos dá o tempo pascal, fazei que 
esta alegria seja completa, enviando-nos vosso 
Espírito Santo, o dom prometido por vosso 
Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina 
pelos séculos dos séculos. 

1.  Para que o Papa Francisco, sucessor de 
Pedro, renove todos os dias a sua total entrega à 
Igreja e siga generosamente Cristo até ao fim, 
rezemos ao Senhor. R.

2.  Para que o poder civil e as autoridades 
públicas sejam imparciais na administração da 
justiça e defendam os direitos dos mais fracos, 
rezemos ao Senhor. R.

3.  Para que o perdão concedido pelo 
Espírito Santo ao coração que se reconhece pe-
cador faça nascer novas relações na sociedade 
e nas famílias, rezemos ao Senhor. R.

5.  Para que a presença de Maria nesta 
comunidade nos dias da expectativa da vinda do 
Espírito Santo nos ajude a acolhê-lo na oração e 
no silêncio, rezemos ao Senhor. R.

Foi a entrega total a Jesus que levou Pedro a 
dizer-lhe: “Senhor, tu sabes que te amo”, e Paulo 
a tornar-se o maior evangelizador de todos os 
tempos. Oremos Àquele que é a fonte de todos 
os dons: R. Pai santo, enchei-nos do vosso 
amor.

4.  Para que aqueles que são desprezados e 
maltratados, por causa da fé, da verdade e da 
justiça, sintam a ajuda e a solidariedade dos 
cristãos, rezemos ao Senhor. R.

Preces dos fiéis

Oração sobre as oferendas

Ó Deus, considerai compassivo as oferen-
das do vosso povo e, para que elas possam 
agradar-vos, purificai os nossos corações com a 
vinda do Espírito Santo. 
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Quando vier o Espírito da verdade, ele               
vos ensinará toda a verdade, diz o Senhor, 
aleluia!

Antífona da comunhão - Jo 16,13 Oração depois da comunhão

Ó Deus, que nos purificais e alimentais com 
os vossos sacramentos, fazei que encontremos 
a vida eterna na refeição que nos concedestes. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 21,15-19

O
s estudiosos dizem que o Evangelho de João já estaria completo no capítulo 20, onde 
terminaria a obra do autor (cf. Jo 19,35; 20,30s.; 1,38). O capítulo 21 teria sido, então, 
acrescentado por um redator (cf. Jo 21,25) para que a totalidade do Evangelho de João 

pudesse ser acolhido na lista (= cânon) dos livros inspirados. Teria havido uma espécie de 
“negociação”: o Evangelho coloca com toda clareza a função pastoral de Pedro (a diferença), e esta 
função se submete ao mandamento do amor, que o iguala a todos os discípulos (a igualdade), 
especialmente ao discípulo do “amor”. Discute-se se o objetivo era reabilitar Pedro perante as 
comunidades joaninas ou, vice-versa, reabilitar João perante as comunidades petrinas.

-   O diálogo entre Pedro e Jesus acontece depois da refeição Depois de comerem:
comunitária feita à beira do mar da Galileia (Jo 21,9-14), na qual se reestabelece a comunhão que 
havia sido rompida com a morte de Jesus. 

-  Simão: Assim como em Jo 1,42, Jesus se dirige a “Pedro” por seu nome de batismo, ainda 
que tivesse mudado seu nome para “Cefas”. Por três vezes, refere-se a ele como “Simão”, o que 
indica que o diálogo era mais pessoal. Parece que o diálogo tem a função de “recriar” o discípulo.

-  O centro de tudo é o amor a Jesus, um amor que nasce do seu próprio amor por Me amas? 
nós, como o testemunha o discípulo amado, o único a contemplá-lo atravessado pela lança, ferido 
de amor por nós (cf. Jo 19,35). 

-   Se Pedro havia negado Jesus três vezes, agora tem a chance de redimir-A tríplice pergunta:
se ao manifestar seu amor também por três vezes. Ao mesmo tempo, destaca a decisão solene e 
clara de Jesus por colocar a Pedro a missão de apascentar seu rebanho.

-  Não se trata aqui de alimentar uma competição entre os discípulos. Pode-Mais que estes? 
se ler esta pergunta de Jesus à luz da parábola dos dois devedores (Lc 7,40-43). Segundo a 
história, aquele que tinha uma dívida mais alta e foi perdoado amava mais o credor que aquele que 
não devia tanto. Assim, Pedro também era o que havia negado Jesus três vezes e havia sido 
acolhido na refeição feita na praia assim como os outros discípulos, sem distinção. Esta acolhida e 
perdão totais de Jesus justificam sua pergunta, porque suscitam no discípulo um amor 

SÃO PAULO VI, PAPA

(Missa: Comum dos pastores [papas] - MR, 752ss.)
MEMÓRIA FACULTATIVA (Cor Branca - Ofício da memória

Leitura: 1Cor 9,16-19.22-23; Salmo resp.: 
Sl 95 (96),1-2a.2b-3.7-8a.10; Evangelho: Mt 
16,13-19.

tos, possamos colaborar convosco para dilatar 
no mundo a civilização do amor. 

Oração do dia

Ó Deus, que confiastes o governo da vossa 
Igreja ao papa São Paulo VI, valoroso apóstolo 
do Evangelho do vosso Filho, concedei, nós vos 
pedimos, que, iluminados por seus ensinamen-
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-   Pedro é feito pastor, mas o pastorado tem sua fonte, sua Apascenta as minhas ovelhas:
forma e sua finalidade no amor (cf. Jo 21,15.16.17). O pastorado é uma questão de amor: a Jesus e 
aos irmãos e irmãs de Jesus (a palavra “amigo” aparece quatro vezes: cf. Jo 21,16-17). A única 
forma autorizada do ministério petrino é a forma do amor!

proporcional à misericórdia recebida.

O foco do relato não está nos requisitos para ser pastor. Na verdade, está na repetida escolha de 
Jesus para que Pedro cuide de seu rebanho. A única condição que Jesus coloca para Pedro, 
necessitado de perdão e misericórdia, é que seja como o Mestre: demonstre amor por suas 
ovelhas. Para amar, é preciso vencer o egoísmo, o orgulho, o medo. O amor é sempre uma 
superação feita de humildade, de dedicação, de morte. Só assim podemos ser imagem do Deus 
amor.

-  Assim como o bom pastor dá a vida por suas ovelhas (Jo 10,10), A morte de Pedro: 
também Pedro encerraria sua vida terrena à imagem de Jesus, entregando-se aos moldes do 
Mestre. A tradição nos diz que Pedro morreu provavelmente no ano 64, crucificado no governo de 
Nero, martirizado em Roma. 

Testemunhas do Reino: Jiri Tranovsky (1592-1637). Raimundo Ferreira Lima, “Gringo” 
(Conceição do Araguaia, 1980).

Efemérides: Dia do Geógrafo. Dia do Estatístico. Dia do IBGE. Dia das Bandeirantes (movimento 
'Scout'). Dia Internacional dos “Soldados da Paz” da ONU. Nascimento de Dante Alighieri (1265). 
Nascimento de J. F. Kennedy (1917).

Memória histórica: Dia da Tomada de Constantinopla pelos Turcos (1453). “Cordobazo”: 
levante social contra a ditadura de Onganía (Argentina, 1969). Massacre de uma centena de quichés 
em Panzós (Guatemala, 1978).

Santos do dia: Sisino, Martírio e Alexandre (+ 397). Erbino (410-480). Teodósia de 
Constantinopla (700-726). Joaquim de Fiore (1130-1202). Bona de Pisa (1156-1208). Guilherme 
Arnaud e Companheiros (+ 1242). Paulo VI (1899-1978)

30 SÁBADO DA 7ª SEMANA DA PÁSCOA
(Branco - Ofício do dia de semana do Tempo Pascal depois da Ascensão)

No Evangelho de São João, há dois perso-
nagens especialmente importantes: Pedro e o 
discípulo amado. Estas duas figuras têm um 
papel diferente na Igreja. Enquanto Pedro 
lembra a instituição, o discípulo amado chama a 
atenção para o amor a Jesus, a comunhão com 
Ele, o amor ilimitado. Prestemos atenção ao que 
o Evangelho de hoje vai nos dizer. 

Antífona da entrada - At 1,14

Os discípulos unidos perseveravam em 

Oração do dia

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Concedei-nos, Deus todo-poderoso, conser-
var sempre em nossa vida e nossas ações a alegria 
das festas pascais que estamos para encerrar.

16 Quando entramos em Roma, Paulo rece-

Leitura - At 28,16-20.30-31

oração, com algumas mulheres, entre as quais 
Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele, aleluia!
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beu permissão para morar em casa particular, 
17com um soldado que o vigiava.  Três dias 

depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. 
Quando estavam reunidos, falou-lhes: "Irmãos, 
eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra 
as tradições de nossos antepassados. No 
entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e, 

                      assim, fui entregue às mãos dos romanos. 
18 Interrogado por eles no tribunal e não havendo 
nada em mim que merecesse a morte, eles que-

19riam me soltar.  Mas os judeus se opuseram e 
eu fui obrigado a apelar para César, sem 

20nenhuma intenção de acusar minha nação.  É, 
por isso, que eu pedi para ver-vos e falar-vos, 
pois estou carregando estas algemas exatamen-

30te por causa da esperança de Israel".  Paulo 
morou dois anos numa casa alugada. Ele recebia 

31todos os que o procuravam,  pregando o Reino 
de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, 
ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor 
Jesus Cristo. - Palavra do Senhor.

V.  Eu hei de enviar-vos o Espírito da verda-
de; ele vos conduzirá a toda a verdade. R.

R.  Aleluia, Aleluia, Aleluia.

20Naquele tempo:  Pedro virou-se e viu atrás 

1.  Deus está no templo santo, e no céu tem 
o seu trono; volta os olhos para o mundo, seu 
olhar penetra os homens. R. 

2.  Examina o justo e o ímpio, e detesta o 
que ama o mal. Porque justo é nosso Deus, o 
Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há 
de ver a sua face. R.

Evangelho - Jo 21,20-25

Aclamação ao Evangelho - Jo 16,7.13

Salmo responsorial - Sl 10 (11),4.5 e 7 
(R/Cf. 7b)

R.  Ó Senhor, quem tem reto coração 
há de ver a vossa face.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

Com a confiança no futuro que nossa con-
dição de filhos de Deus nos dá, elevemos ao Pai 
nossas súplicas, para o nosso próprio bem, para 
o bem do povo de Deus e pelo mundo todo. 
Apresentemos as nossas súplicas ao Pai, 
dizendo: R. Enviai, Senhor, o vosso Espírito 
e renovai a terra.

de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o 
mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus 
durante a ceia e lhe perguntara: "Senhor, quem é 

21que te vai entregar?"  Quando Pedro viu aquele 
discípulo, perguntou a Jesus: "Senhor, o que vai 

22 ser deste?" Jesus respondeu: "Se eu quero que 
ele permaneça até que eu venha, o que te 

23importa isso? Tu, segue-me!"  Então, correu 
entre os discípulos a notícia de que aquele 
discípulo não morreria. Jesus não disse que ele 
não morreria, mas apenas: "Se eu quero que ele 

           permaneça até que eu venha, que te importa?" 
24 Este é o discípulo que dá testemunho dessas 
coisas e que as escreveu; e sabemos que o seu 

25testemunho é verdadeiro.  Jesus fez ainda 
muitas outras coisas, mas, se fossem escritas 
todas, penso que não caberiam no mundo os 
livros que deveriam ser escritos. - Palavra da 
Salvação.

Preces dos fiéis

4.  Para que todos os que sofrem no corpo 
ou na alma experimentem a força do Espírito 
Consolador, como Paulo em suas provações, 
rezemos. R.

5.  Para que a nossa comunidade, unida em 

2. Para que todos os que anunciam o 
Evangelho sejam dóceis à ação do Espírito 
Santo e se alimentem às mesas da Palavra e do 
Pão vivo, rezemos. R.

3.  Para que aqueles que buscam a verdade 
recebam do Espírito a alegria de encontrá-la no 
testemunho e no ensinamento dos Apóstolos, 
rezemos. R.

1. Para que os bispos, os presbíteros e os 
diáconos sirvam a Igreja, nascida da totalidade 
do mistério de Cristo, com dedicação e alegria, 
rezemos. R.
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Deus e Pai, escutai as nossas súplicas e, já 
que nos concedestes experimentar a alegria 
espiritual que nos dá o tempo pascal, fazei que 
esta alegria seja completa, enviando-nos vosso 
Espírito Santo, o dom prometido por vosso 
Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina 
pelos séculos dos séculos. 

Ó Deus, nós vos pedimos, a vinda do 
Espírito Santo, e ele, que é o próprio perdão dos 

oração com Maria, Mãe de Jesus, creia na 
fidelidade de Deus que a renova, rezemos. R.

Oração sobre as oferendas

pecados, prepare os nossos corações para os 
vossos sacramentos.

Antífona da comunhão - Jo 16,14

O Espírito Santo virá glorificar-me, pois 
receberá do que é meu para comunicar-vos, diz 
o Senhor, aleluia!

Oração depois da comunhão

Ó Deus, atendei compassivo as nossas 
preces e, como passamos dos antigos aos 
novos sacramentos, renovai as nossas almas 
dotando-nos de uma nova juventude.

A SEMENTE NA TERRA - Jo 21,20-25

O
 Evangelho de hoje retoma o tema das duas figuras paradigmáticas do Evangelho de João: 
Pedro e o outro discípulo, que sempre aparecem juntos, com exceção de Jo 6,68 (pães) e 
Jo 19,26-35 (cruz). Aqui, enquanto Pedro é chamado a seguir Jesus, o outro discípulo já o 

segue, pois conhece o amor. Pedro pode voltar-se para ele e vê-lo, porque também ele (Pedro) 
converteu-se ao amor. Pedro, porém, não deve segui-lo, mas apenas imitá-lo. 

-  Finalmente, Pedro compreende o papel do “outro Pedro virou-se e viu o outro discípulo: 
discípulo”. Pedro finalmente pode dirigir-se a ele porque se tornou como ele. As duas figuras 
fundiram-se agora em uma só.

O Evangelho de João se fecha com uma abertura: a comunidade testemunha perante o mundo a 
verdade do testemunho recebido. Como saber se um testemunho é verdadeiro? Só lhe dando fé e 

-   O outro discípulo é chamado de O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus:
“epistéthios” (= aquele que está sobre o peito) (cf. Jo 13,23-25). Esta é a definição do discípulo 
amado, testemunha do amor e autor do quarto Evangelho. Ele recosta sobre o peito do Filho como o 
Filho está no seio do Pai (cf. Jo 1,18). Ao trazer esta lembrança para a cena, o narrador quer fazer 
lembrar aquele para quem foram revelados os desígnios de Deus na última ceia (Jo 13,23-25), em 
uma situação de intimidade e de um vínculo profundo com Jesus. Por isso, está em condições de 
revelar-nos o Filho, que revela o Pai. Assim, prepara os acontecimentos que seguem.

-  A permanência do discípulo amado não pode significar nem Permaneça até que eu venha: 
simplesmente a longevidade do autor (cf. Jo 21,23) nem sua imortalidade biológica. Trata-se da 
permanência do amor, o testemunho duradouro da vinda ao mundo daquele Deus que é amor (cf. 
1Jo 4,8), que Jesus exprimiu e que o “discípulo” acolheu exemplarmente. Assim, refere-se à 
continuidade da tradição joanina, perpetuada ao longo da história até o final dos tempos. Esta 
mesma ideia é afirmada no testemunho de João dado no v. 24.

-  O capítulo 21, criado pelo redator do Evangelho de João, reabilitou O que vai ser deste? 
Pedro e sua função, fazendo-o tornar-se como o discípulo que Jesus amava; ao mesmo tempo, 
estabeleceu a prioridade do amor sobre a função e a instituição, por mais necessárias e relevantes 
que sejam. Se, no corpo do Evangelho, há uma contraposição entre Pedro e o discípulo amado, 
agora ela está superada: a unidade na comunidade é feita pelo amor que acolhe a diversidade!
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observando se o que diz corresponde àquilo que se vê. Com o Evangelho acontece a mesma coisa: 
se aposto nele, posso ver que a Palavra vai me despertando para a minha própria verdade! Temos 
um sexto sentido, um olho interior, capaz de distinguir entre Sabedoria e insensatez, medo e 
confiança, amor e egoísmo, vida e morte! 

Santos do dia: Basílio e Emélia (+ 330 e + 372). Raílda. Fernando III de Leon e Castela (1199-
1252). Berna (1220-1252). Joana d'Arc. (1412-1431). Leonardo Murialdo (1828-1900). 

Efemérides: Dia do Geólogo. Dia das Bandeiras. Dia da Decoração.

Testemunhas do Reino: Maria Cervellona Correa (Paraguai, 1994). 

Verm. Missa Vespertina da Vigília pr: Gl, Cr, Pf de Pentecostes.
Leituras: Gn 11,1-9 ou Ex 19,3-8a.16-20b ou Ez 37,1-14 ou Jl 3,1-5 | Sl 103(104),1-2a.24 e 
35c.27-28.29bc-30 (R/. cf. 30) | Rm 8,22-27 | Jo 7,37-39

31 DOMINGO - SOLENIDADE DE PENTECOSTES
(Cor vermelha - Ofício solene próprio)

Comentário inicial - A Igreja celebra hoje a 
vinda solene e pública do Espírito Santo sobre 
os discípulos e discípulas de Jesus reunidos em 
Jerusalém, no dia em que os hebreus celebra-
vam a festa judaica de Pentecostes. Em 
Jerusalém, Deus não dá a Lei para o seu povo, 
como no Sinai, mas comunica seu próprio 
Espírito. Os discípulos não se desentendem 

 
Antífona da entrada - Sb 1,7

O Espírito do Senhor encheu o universo; ele 
mantém unidas todas as coisas e conhece todas 
as línguas, aleluia!

Oração do dia

Ó Deus que, pelo mistério da festa de hoje, 
santificais a vossa Igreja inteira, em todos os 
povos e nações, derramai por toda a extensão do 
mundo os dons do Espírito Santo, e realizai 
agora no coração dos fiéis as maravilhas que 
operastes no início da pregação do Evangelho. 

como em Babel, pois todos falam e entendem a 
língua do Evangelho. Pedro faz o primeiro 
discurso missionário e muitos se convertem, 
são batizados e acrescentados ao grupo dos 
discípulos. A Igreja se manifesta ao mundo e, na 
força do Espírito, retoma a missão de Jesus. 

1 Quando chegou o dia de Pentecostes, os 

Leitura -At 2,1-11

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
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discípulos estavam todos reunidos no mesmo 
2lugar.  De repente, veio do céu um barulho 

como se fosse uma forte ventania, que encheu a 
3casa onde eles se encontravam.  Então apare-

ceram línguas como de fogo que se repartiram e 
4pousaram sobre cada um deles.  Todos ficaram 

cheios do Espírito Santo e começaram a falar 
em outras línguas, conforme o Espírito os 

5inspirava.  Moravam em Jerusalém judeus 
6devotos, de todas as nações do mundo.  Quan-

do ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e 
todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os 

7discípulos falar em sua própria língua.  Cheios 
de espanto e de admiração, diziam: "Esses 
homens que estão falando não são todos 

8galileus?  Como é que nós os escutamos na 
9 nossa própria língua? Nós que somos partos, 

medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, 
da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia,          
10 da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da 
Líbia, próxima de Cirene, também romanos que 

11aqui residem;  judeus e prosélitos, cretenses e 
árabes, todos nós os escutamos anunciarem as 
maravilhas de Deus na nossa própria língua!"            
- Palavra do Senhor

3. Que a glória do Senhor perdure sempre, e 
alegre-se o Senhor em suas obras! Hoje seja-
lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a 
minha grande alegria! R.

R. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da 
terra toda a face renovai.

2.  Se tirais o seu respiro, elas perecem e 
voltam para o pó de onde vieram. Enviais o 
vosso espírito e renascem e da terra toda a face 
renovais. R.

1.  Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó 
meu Deus e meu Senhor, como sois grande!  
Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! 
Encheu-se a terra com as vossas criaturas! R.

Salmo responsorial - Sl 103(104),1ab. 
24ac.29bc-30.31.34 (R/. cf. 30)

Leitura - 1Cor 12,3b-7.12-13

Irmãos:  Ninguém pode dizer: Jesus é o  3b

Senhor a não ser no Espírito Santo.  Há diversi-4

dade de dons, mas um mesmo é o Espírito.  Há 5

diversidade de ministérios, mas um mesmo é o 
Senhor.  Há diferentes atividades, mas um 6

mesmo Deus que realiza todas as coisas em 
todos. A cada um é dada a manifestação do 7 

Espírito em vista do bem comum.  Como o  12

corpo é um, embora tenha muitos membros, e 
como todos os membros do corpo, embora 
sejam muitos, formam um só corpo, assim 
também acontece com Cristo. De fato, todos 13 

nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, 
fomos batizados num único Espírito, para for-
marmos um único corpo, e todos nós bebemos 
de um único Espírito. - Palavra do Senhor.

Sequência

Enchei, luz bendita,

um raio de luz!

dai aos corações

No labor descanso,

Vinde, Pai dos pobres,

Espírito de Deus,
enviai dos céus

vossos sete dons.

 Consolo que acalma,
hóspede da alma,

na aflição remanso,

Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios 

doce alívio, vinde!

no calor aragem.

chama que crepita,
o íntimo de nós!
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nada o homem pode,
Sem a luz que acode,

nenhum bem há nele.

Ao sujo lavai,
ao seco regai,
curai o doente.

Dobrai o que é duro,
guiai no escuro,
o frio aquecei.

Dai à vossa Igreja

Dai em prêmio ao forte

alegria eterna. Amém.
uma santa morte,

que espera e deseja
vossos sete dons.

Aclamação ao Evangelho 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João 

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia 

De acordo com o Evangelho de São João, o 
Espírito Santo é dado aos discípulos no mesmo 
dia da ressurreição. “Recebam o Espírito 
Santo”, diz Jesus. O Espírito santifica os 
discípulos. O Espírito é a Paz que Jesus lhes 
comunica. O Espírito é força para a missão de 
Jesus, que os discípulos devem continuar. 
Enquanto no livro dos Atos, há como que uma 
explosão irrompendo do Alto que não deixa nada 
no lugar, em João, o Espírito é dado de man-
sinho, num sopro suave, quase em segredo.

V. Vinde, Espírito Divino, e enchei com 
vossos dons os corações dos fiéis, e acendei 
neles o amor, como um fogo abrasador! R.

Evangelho - Jo 20,19-23

19 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas, por medo dos 

2.  Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos 
bispos e presbíteros e suas comunidades, para 
que o Espírito Santo lhes dê ardor e alegria, 
rezemos ao Senhor. R. 

5.  Pelos fiéis que receberam dons do 
Espírito e exercem serviços e ministérios na 
comunidade, para que em tudo agradem ao 
Senhor, rezemos ao Senhor. R. 

Preces dos fiéis

1.  Pela Igreja, presente em toda a terra, 
para que proclame as maravilhas do amor de 
Deus em todas as línguas e culturas do mundo, 
rezemos ao Senhor. R. 

Deus eterno e onipotente, que enviastes aos 
corações dos vossos fiéis o Espírito Santo na 
manhã do Pentecostes, tornai-nos testemunhas 

4.  Pelas pessoas que fazem o bem, lutam 
pela liberdade e pela paz, para que o Espírito 
Santo as ilumine, proteja e fortaleça, rezemos ao 
Senhor. R. 

Neste dia santíssimo, em que terminando as 
festas pascais, a Igreja celebra a Solenidade de 
Pentecostes, oremos a Deus Pai todo-poderoso, 
para que o dom do Espírito Santo desça abun-
dante sobre a Igreja e renove a face da terra.           
R. Derramai, Senhor, o vosso Espírito.

3.  Pelos que, invocando a Deus como Pai, 
receberam o dom do Espírito Santo, para que 
sejam testemunhas vivas do Evangelho, reze-
mos ao Senhor. R. 

judeus, as portas do lugar onde os discípulos se 
encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio 

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

21Senhor.  Novamente, Jesus disse: "A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, também eu 

22vos envio".  E depois de ter dito isto, soprou 
 23sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo.  A 

quem perdoardes os pecados, eles lhes serão 
perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes 
serão retidos". - Palavra da Salvação.
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Antífona da comunhão - At 2,4.11

Oração depois da comunhão

Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com 
os bens do céu, conservai a graça que lhe 
destes, para que cresçam os dons do Espírito 
Santo; e o alimento espiritual que recebemos 
aumente em nós a eterna redenção. 

dá a todos os povos o conhecimento do ver-
dadeiro Deus; e une, numa só fé, a diversidade 
das raças e línguas. Por essa razão, transbor-
damos de alegria pascal, e aclamamos vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:

Sugestão: Oração eucarística I

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
proclamavam as maravilhas de Deus, aleluia!

Prefácio de Pentecostes

Oração sobre as oferendas

Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo 
nos faça compreender melhor o mistério deste 
sacrifício e nos manifeste toda a verdade, 
segundo a promessa do vosso Filho. Que vive e 
reina para sempre.

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. Para levar à plenitude os 
mistérios pascais, derramastes, hoje, o Espírito 
Santo prometido, em favor de vossos filhos e 
filhas. Desde o nascimento da Igreja, é ele quem 

do Evangelho e das maravilhas que realizastes 
em favor da humanidade no início da pregação 
do Evangelho e em todo tempo e lugar. 

A SEMENTE NA TERRA - Jo 20,19-23

Pentecostes era a festa judaica celebrada cinquenta dias depois da Páscoa, também 
chamada festa das colheitas, quando os israelitas agradeciam a Deus pelos dons da terra 
e do alto. Seu caule é a festa da Aliança, do dom da Lei, dada por Deus a Moisés, para que 

ele a desse ao povo. Seus ramos são a promessa de uma nova Aliança, feita no coração do homem, 
transformado pelo Espírito de Deus. Para nós cristãos ela passa a ser a Festa do dom do Espírito 
Santo. Para Lucas, o dom do Espírito Santo é dado cinquenta dias depois da Ressurreição; para 
João é Jesus que sopra sobre a comunidade e comunica o Espírito Santo, no mesmo dia 
(domingo) da Ressurreição. 

-  : Os discípulos ainda estão vivendo sob o resultado da morte de Jesus. As portas fechadas
Estão no seu “sepulcro”, com medo. Os discípulos, mesmo sabendo do sepulcro vazio e do 
anúncio feito pela Madalena, ainda não encontraram o Senhor. E esse encontro é absolutamente 
necessário. É necessário, mas não é suficiente, ver e anunciar. É indispensável o encontro, 
pessoal, pleno, concreto.

-  : O Ressuscitado rompe as portas do medo e se Jesus entrou e pondo-se no meio deles
coloca no meio deles. É ao redor de Jesus que a nova comunidade será reunida. Não é mais a 
sinagoga (  significa reunir, estar juntos), mas em torno de Jesus. Não é mais o Templo, sinagoghé

-  : É o primeiro dia desta nova semana que não terá mais fim, é a O primeiro dia da semana
semana da nova criação, quando o dom do Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi 
comunicado aos discípulos no mesmo dia da ressurreição (Jo 20,19) e, de forma pública, solene, 
vibrante. O Filho, tendo cumprido a sua missão, está presente nos irmãos com o dom do seu 
Espírito, para que continuem a sua obra: testemunhar o amor do seu Pai, que é também nosso Pai.

0

5

25

75

95

100

maio_final

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 10:36:02



D
ia

 3
1 

de
 M

ai
o 

- 
D

om
in

go
 -

 S
ol

en
id

ad
e 

de
 P

en
te

co
st

es

121

mas o novo Templo que é o próprio corpo do Ressuscitado (ver Jo 2,21). Uma vez ressuscitado, 
Jesus cumpre a palavra: Jesus faz o dom do Espírito que havia prometido (Jo 14,15-29; 15,26-27; 
16,7-15). Dessa maneira, Pentecostes (Jo 7,37-39) – no Evangelho de João – antecipado na cruz 
(Jo 19,30.34), acontece no mesmo dia da ressurreição. 

-  : Jesus se apresenta com a tradicional saudação judaica ! A Paz esteja convosco Shalom
Bem mais do que nós traduzimos por “paz”, o  é a síntese de todos os bens dos               Shalom
últimos tempos, é dom de Deus.  é harmonia plena, sinal de que as relações rompidas Shalom
foram todas reestabelecidas. Significa que Jesus não abandonou aqueles que o abandonaram. Na 
Última Ceia, ele tinha dito que não os deixaria órfãos: voltaria (Jo 14,18) para lhes dar a sua paz 
(14,27) e a sua alegria (Jo 16,20.22) e torná-los suas testemunhas na força do Espírito (Jo 
15,26ss.). O medo dá lugar à alegria; os discípulos ficam cheios de alegria por verem o Senhor        
(v. 20).

-  : Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito novo que tira o seu coração Soprou sobre eles
de pedra e dá a eles um coração de carne, tornando-os capazes de viver de acordo com a sua 
palavra e de “habitar” a terra (Ez 36,24ss.). Esse Espírito é espírito de ressurreição (Ez 37,9ss.) e 
de conhecimento do Senhor (Ez 37,13). O sopro que Deus soprou no primeiro e velho Adão (Gn 
2,7) e que o último e novo Adão nos deu na cruz, entregando o Espírito (Jo 19,30) e fazendo 
escorrer de seu lado aberto sangue e água (Jo 19,34). 

-  : O Espírito Santo é espírito do Pai e do Filho. Por isso, torna os Perdão dos pecados
discípulos capazes de viver como irmãos, vencendo o mal com o bem (cf. Rm 12,21). E por isso 
também, a missão dos discípulos consiste em perdoar os pecados. O perdão aos irmãos 
concretiza, na terra dos pecadores, o amor do Pai. Dessa maneira, a Igreja, comunidade que se 
reúne em torno do Ressuscitado e sacramento de salvação para todos, continua a missão do 
Cordeiro que tira o pecado do mundo (Jo 1,29). 

O dom do Espírito Santo, no Evangelho de João, faz a ligação entre a hora do Filho e a hora dos 
irmãos, a hora de Jesus e a hora da Igreja. Protagonista é sempre o Espírito. Se, no início do 
Evangelho de João, ele pousou e permaneceu sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo (Jo 1,12.13.16.29.32-33), agora bate as asas também sobre nós, para que continuemos a 
obra de reconciliação do Filho. A era do Espírito, inaugurada na carne de Jesus, tem sua 
continuidade em nós: a glória do Filho é comunicada à comunidade dos irmãos e irmãs. Na 
presença do Ressuscitado, o sepulcro dos nossos medos se abre à paz e à alegria que só o Senhor 
pode dar. A Palavra, que se tornou carne em Jesus e volta a ser palavra no Evangelho, agora anima 
também a nossa pobre carne. A sua palavra, de fato, é Espírito e vida (Jo 6,63)! O bom e belo Pastor 
entra no nosso sepulcro, nos mostra suas mãos e o lado, sinais do seu amor por nós, e nos tira da 
prisão. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força (cf. Ne 8,10) para uma vida nova: nos arranca do 
sepulcro, nos comunica o “perfume” da Ressurreição e nos faz viver da única coisa necessári , o a
amor de Jesus por nós.

J. B. Libânio

Hoje a Igreja se veste de muita alegria, de muita festa. O ano litúrgico tem duas grandes colunas 
fundamentais: Páscoa e Pentecostes. Talvez, na nossa devoção pessoal, demos muita importância 
ao Natal. Talvez seja a festa mais importante para as famílias, para os costumes. Mas litúrgica e 

OS DONS DO ESPÍRITO SANTO NO NOSSO COTIDIANO
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Páscoa parece fácil. O Senhor morre, tudo fica perdido, acabado. Não há mais saída, não há 
mais esperança. Voltemos para casa, como diziam os discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35): “nós 
esperávamos” – imperfeito. Tudo passado, tudo perdido! E vem a ressurreição, que é vida, é 
coragem, é esperança. Tudo nasce de novo! 

Pentecostes é a experiência de Páscoa que vai penetrando, entrando dentro dos corações. 
Aqueles homens medrosos estavam com as portas e janelas trancadas – diz o texto – por medo dos 
judeus. Aqueles homões, pescadores fortes, de mãos calejadas, estão medrosos. De repente, sem 
saber a razão, esses mesmos homens abrem as portas de suas casas, e o mais medroso deles 
enfrenta uma multidão, que dias atrás gritava “crucifica-o, crucifica-o” contra Jesus. Agora Pedro 
anuncia a essas pessoas. 

De onde vem essa fortaleza? Essa fortaleza é Pentecostes. Ele mesmo reconhece que essa 
força não nascia dele. Pentecostes acontece em nossa vida quando estamos lá embaixo, na fossa 
das fossas, super deprimidos e aparece uma força que não sabemos de onde vem. Levantamos e 
resolvemos enfrentar. Eu conheci uma senhora muito simples, mãe de muitos filhos. Perde o 
marido, que era seu arrimo, e entra numa terrível depressão. Fica com os filhos sozinha, 
desnorteada, sem saber o que fazer da vida. Um belo dia, ela reconhece que não podia morrer, pois 
tinha filhos para cuidar. Precisava crescer, continuar a trabalhar, manter essas crianças. Essa 
mulher ressuscita. Trabalha e forma todos os filhos. É fortaleza, é Pentecostes! 

Pentecostes é quando um filho de vocês, jovem, chega em casa desnorteado, como aqueles 
jovens de Brasília (que atearam fogo ao índio Galdino), mergulhado na cultura da indiferença, do 
tédio, do vazio. Vocês sentam, conversam e conseguem falar com ele. Transmitem sabedoria, 
experiência, conseguem tocar o coração do próprio filho adolescente. Isso é sabedoria, é 
Pentecostes! 

Pentecostes também acontece quando muitas vezes pensamos que somos deuses, que 
podemos tudo, que somos imunes e impunes. Podemos roubar, fazer 22 precatórios, comprar 
votos, podemos fazer o que quisermos, porque somos donos do mundo, donos da realidade. De 
repente, paramos e refletimos, como esses jovens agora, na prisão (os assassinos do índio 
Galdino), e reconhecemos que somos pequenos, frágeis e não podemos continuar nesse caminho. 
Surge o verdadeiro temor de Deus, não o medo de Deus. Temor significa perceber a paciência 
infinita de Deus que nos lembra que por esse caminho não seremos felizes. Volte, refaça a sua vida, 
recrie a sua existência! É Pentecostes! 

Quando acabamos uma aula de Teologia e os poucos que vão lá querem conhecer mais do 
mistério de Jesus. Defrontam-se com o batismo, com as tentações. De repente, chegam à 
conclusão de que agora entenderam, abriram-se-lhe os olhos. Conseguem penetrar um pouco 

teologicamente falando, as duas maiores festas são Páscoa e Pentecostes. 

Pentecostes é quando, de repente, chega uma pessoa que não sabe que rumo tomar na vida. 
Um jovem está para fazer vestibular e não sabe o que escolher. Está diante de várias opções e não 
sabe o que fazer. A vida está difícil, os caminhos são diversos, e você é capaz de dar o conselho, 
uma palavra que toca essa pessoa, que abre horizontes, uma palavra que é luz para essa vida. 
Pentecostes acontece aqui, não só com os apóstolos. 
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mais no mistério de Deus, no mistério da vida. Conhecem melhor a realidade, sabem como se 
comprometer, como ser cidadãos, como criar uma nova sociedade. Pentecostes é esse pouco de 
ciência, de conhecimento. 

Mas a ciência ainda é frágil, não penetra fundo. Não é capaz de intus+legere, não é capaz de ler 
lá dentro. Falta mais inteligência ainda. Sempre ficamos na superficialidade das notícias dos 
telejornais, nas leituras rápidas. De repente, a nossa inteligência mergulha mais profundamente na 
realidade e temos o entendimento dessa realidade. Mais uma vez é Pentecostes! 

Vocês entram nesta igreja e participam cheios de vida, sabendo que celebram o divino. 
Convido vocês a entrarem, porque as portas estão abertas, porque a casa de Deus acolhe a todos 
vocês, que nós sabemos: re+ligare – ligar-nos com Deus. Somos capazes de atar os nossos laços 
com Ele. Nosso coração se abre para a piedade e para a transcendência. Mais uma vez acontece 
Pentecostes! Hoje é a festa, mas Pentecostes são todos os nossos dias. Amém. (17.05.97) 

Santos do dia: Petronila. Peregrino de Passau (920-991). Hiltrude (900-950). Matilde de 
Diessen (+ 1160). Tiago Salomão (1231-1314). Félix de Nicosia (1715-1787). 

Efemérides: Dia da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Dia Internacional da Aeromoça. 
Dia do Comissário de Bordo. Dia do Enxadrista. Dia Mundial do Combate ao Fumo. Nascimento de 
René Descartes (1596). Aniversário natalício de Arnaldo Bento de Almeida, meu querido irmão, 
clínico e cirurgião geral (Marapoama, SP, 1951).

Testemunhas do Reino: Teodoro Martínez (Nicarágua, 1979). Clotário Blest (Chile, 1990). 
Valdir Minerovisz (Brasil, 2016). 

Retoma-se o III volume da Liturgia das Horas

Neste tempo, temos também as festas do Senhor e a comemoração das testemunhas do 
mistério pascal (Maria, Apóstolos e Evangelistas, demais Santos e Santas)”. 

O Tempo Comum reinicia com a 9ª semana (do Tempo Comum). 

A tônica dos domingos do Tempo Comum é dada pela leitura contínua do Evangelho. 
Cada texto do Evangelho proclamado nos coloca no seguimento de Jesus Cristo, desde o 

chamamento dos discípulos até os ensinamentos a respeito dos fins dos tempos. 

Ao terminar o Tempo Pascal, depois das Vésperas e Completas, convém que se guarde o 
Círio pascal com veneração, no Batistério, para nele se acenderem as velas dos batizados.

RECOMEÇA O TEMPO COMUM
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Confessemos os nossos pecados:

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!

 1.1  -  SAUDAÇÃO

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).

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

 AS. = assembleia.

Pr.  -  Senhor, que viestes salvar os cora-
ções arrependidos, tende piedade de nós. 

AS. -  Senhor, tende piedade de nós. 

AS. - Cristo, tende piedade de nós.   

AS. -  Senhor, tende piedade de nós.  

Pr. -  Senhor, que intercedeis por nós junto 
do Pai, tende piedade de nós. 

Pr.  -  Glória a Deus nas alturas,

1.4  -  ORAÇÃO DO DIA (própria do dia)

Pr. -  Cristo, que viestes chamar os 
pecadores, tende piedade de nós. 

1.3  -  HINO DE LOUVOR

Pr.  = presidente.

AS. - Amém!   

Pr.  -  Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

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.
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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. 

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. 

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. 

AS.  - Bendito seja Deus para sempre!   

AS.  -  Bendito seja Deus para sempre! 

AS.  - O nosso coração está em Deus.  

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!

Ao fim do prefácio, todos cantam (rezam):

3.2 -  ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
(própria do dia)

Pr.  -  Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

3.3 -  ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

AS.  - Ele está no meio de nós.  

AS.  - É nosso dever e nossa Salvação.   
Pr.  -  (Reza o prefácio adequado).

Pr.  -  Corações ao alto!

Pr.  -  O Senhor esteja convosco!

 2.3  - PROFISSÃO DE FÉ

 2.2  - EVANGELHO (próprio do dia)

 2.1  - LEITURA (s) (próprias do dia)

 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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III - Páscoa III

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo 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 nossa vida. 
Transbordando de alegria pascal, nós nos 
unimos aos anjos e a todos os santos, para 
celebrar vossa glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz: 

II - Páscoa, II 

PR: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre 
e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em 
que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o 
verdadeiro cordeiro, que tira o pecado do mun-
do. Morrendo, destruí 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…

I - Páscoa I

A vida nova em Cristo

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele 
continua a oferecer-se pela humanidade, e junto 
de vós é nosso eterno intercessor. Imolado, já 
não morre; e, morto, vive eternamente. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, transbordando 
de alegria pascal, nós vos aclamamos, can-
tando (dizendo) a uma só voz...

O Mistério Pascal

O Cristo vivo, nosso intercessor

V - Páscoa, V 

VI - Virgem Maria, II 
A Igreja com as palavras de Maria entoa louvores 
a Deus

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela 
oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à 
plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, 
entregou em vossas mãos seu espírito, cum-
prindo inteiramente vossa santa vontade, 
revelando-se, ao mesmo tempo, Sacerdote, 
altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos 
de alegria pascal, e celebramos vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:

IV - Páscoa, IV 
A restauração do universo pelo mistério pascal

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma 
nova criação. E, destruindo a morte, garantiu-
nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, transbordando de alegria 
pascal, nós vos aclamamos, cantando (di-
zendo) a uma só voz:

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, proclamando as vossas maravilhas 
na perfeição de todos os santos. Celebrando a 
memória da Virgem Maria, proclamamos ainda 
mais a vossa bondade, inspirando-nos no 
mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na 
verdade, fizeste grandes coisas por toda a terra e 
estendestes a vossa misericórdia a todas as 
gerações, quando, olhando a humanidade de 
vossa Serva, nos destes, por ela, o Salvador da 
humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos 

O Cristo, sacerdote e vítima

PREFÁCIOS DO MÊS
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mortal, nos é dado, nos céus, um corpo impere-
cível. E, enquanto esperamos a realização de 
vossas promessas, com os anjos e com todos 
os santos, nós vos aclamamos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

X - Dos Santos, II

 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 vosso Filho, Senhor nosso. 
Pelo testemunho admirável de vossos santos e 
santas, revigorais constantemente a vossa 
Igreja, provando vosso amor para conosco. 
Deles recebemos o exemplo, que nos estimula 
na caridade, e a intercessão fraterna, que nos 
ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. 
Unidos à multidão dos anjos e dos santos, pro-
clamamos vossa bondade, cantando (dizendo) 
a uma só voz...

O exemplo dos santos

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. -  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 
dedicação 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 

AS. -  Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

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. 

A esperança da ressurreição em Cristo Salvação 
de Cristo

O testemunho dos Apóstolos

A presença dos santos Pastores na Igreja

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. Vós 
constituístes a vossa igreja, sobre o alicerce dos 
Apóstolos, para que ela fosse, no mundo,
um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a 
todo o mundo o evangelho da salvação. Por essa 
razão, os anjos do céu, as mulheres e os 
homens da terra, unidos a todas as criaturas,
proclamamos jubilosos vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:

santos se alegra eternamente na vossa presen-
ça, cantando (dizendo) conosco a uma só voz:

VII - Apóstolos, II

VIII - Prefácio dos Pastores 

Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre 
e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós 
nos concedeis a alegria de celebrar a festa de S. 
N., e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo 
de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o 
auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos 
anjos e dos santos se alegra eternamente na 
vossa presença, nós nos associamos a seus 
louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:

IX - Fiéis Defuntos, I 

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. Nele 
brilhou para nós a esperança da feliz ressur-
reição. E, aos que a certeza da morte entristece, 
a promessa da imortalidade consola. Senhor, 
para os que creem em vós, a vida não é tirada, 
mas transformada. E, desfeito o nosso corpo 
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AS. -  Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

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).

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.

oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos 
destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da  vida 
eterna e cálice da salvação.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

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 
Barnabé (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; 
Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia) e todos os  vossos santos. 
Por Cristo, Senhor nosso. 

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.

esperam.
AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 

filhos!
Pr. -  Em comunhão com toda a Igreja, 

veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe 
denosso 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! 

“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”. 

Pr. -  Recebei, ó Pai, com bondade, a 
oferenda dos vossos servos e de toda a 
vossafamília; 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. 

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:

Eis o mistério da fé! 

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. -  Celebrando, pois, a memória da pai-
xão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre 
os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, 
vossos servos, e também vosso povo santo, vos 
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Pr. -  Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade 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. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!

AS. - Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Pr. -  E  nós  vos  suplicamos  que, parti-
cipando do Corpo e Sangue de Cristo,   sejamos 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 

AS. -  Amém. 

salvação; e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vossa presença e 
vos servir.

AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

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.

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 
luz da vossa face.

AS. -   Concedei-nos  o  convívio  dos 
eleitos!

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.

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. -  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!

AS. -  Concedei-lhe contemplar a vossa 
face!

Pr. -  Eis o mistério da fé!

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:

Ou: 

AS. -  Todas as vezes que comemos des-
te pão e bebemos deste cálice, anuncia-
mos, Senhor, a vossa morte, enquanto 
esperamos a vossa vinda!

Pr. -  Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos ofere-
cemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 

Ou:

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.

AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos,  
vós que nos libertastes pela cruz e res-
surreição.

AS. -  Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa ressur-
reição. Vinde, Senhor Jesus!

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.

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:
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AS. -  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

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. -  Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

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.

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. -  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. - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

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  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 
conquistastes.

AS. -  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  
filhos!

AS. -  Santificai e reuni o vosso povo!

Ou:

AS. -  Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

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.

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

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.

Pr. -  Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus 
discípulos, dizendo:

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!

AS. -  Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

Pr. -  Celebrando agora, ó Pai, a memória 
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AS. -  Amém. 

Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

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 

 - 4.2 ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO 
(própria do dia)

 AS. -  O amor de Cristo nos uniu.

   Felizes os convidados para a ceia do Pr.  -
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. que tira o pecado 
do mundo.

 Pr. -    A paz do Senhor esteja sempre convosco.

 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. 

 AS. -  Senhor, eu não sou digno (a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo (a).

    Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e Pr. -
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 - Pai nosso que estais nos céus.... 

 Obedientes à palavra do Salvador e Pr.  -  
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer:

 AS. -  Amém.

 AS.  -  Demos graças a Deus.

e Filho + e Espírito Santo.

 Pr.  -  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
 AS. -  Amém. Pr. -    O Senhor esteja convosco.

 5.1  -  BÊNÇÃO FINAL

 Pr.  -  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
 AS.  -  Ele está no meio de nós.
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JANEIRO

1.  A escuridão passou... a luz do Sol surgiu. 
O Cristo, nosso irmão, seu povo redimiu!

02) EXULTEMOS NESTE TEMPO

01) ANUNCIAI COM GRITOS DE ALEGRIA!
(Abertura – 4º ao 6º Dom. da Páscoa)

Ref.: Anunciai com gritos de alegria, 
proclamai aos confins de toda terra: o 
Senhor nos libertou, aleluia! O Senhor nos 
libertou, aleluia!

2.  A nova lei do amor conduz o povo seu. 
Vivendo a lei do amor, por todos nós se deu!

3.  Cantemos 'aleluia' ao que venceu o mal, 
ao que do céu nos vem com poder triunfal!

(Abertura – Ascensão do Senhor)

1.  Exultemos neste tempo da vitória do 
Ungido! Do seu Corpo somos membros pela 
graça do Deus vivo!

2.  O Senhor ressuscitado elevou-se para a 
glória, enviando os seus amados em missão por 
toda a história.

Ref.: O Cristo refulgente sentou-se à 
direita do Pai. A Ele, o Primeiro Vivente, ó vin-
de, nações, adorai, ó vinde, nações, adorai!

3.  Triunfante sobre a morte o Senhor foi 
proclamado: veio a nós o testemunho dos que a 
Ele têm amado.

03) ESTAREMOS AQUI REUNIDOS
(Abertura – Pentecostes)

Ref.: Estaremos aqui reunidos, como 
estavam em Jerusalém, pois só quando 
vivemos unidos é que o Espírito Santo nos 
vem.

1.  Ninguém pára esse vento passando; 
ninguém vê e ele sopra onde quer. Força igual tem 
o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer.

2.  Feita de homens, a Igreja é divina, pois o 
Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece 

e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz.

2.  Verdes prados e belas montanhas hão de 
ver o Pastor, rebanho atrás. Junto a mim, as 
ovelhas terão muita paz, poderão descansar.

06) AS SEMENTES QUE ME DESTE

04) SOU BOM PASTOR

3.  Ao Pai ofertamos também nossa vida, o 
chão que pisamos, a relva florida. Os frutos da 
terra, por nós cultivados, se tornem o corpo do 
ressuscitado.

1.  As sementes que me deste e que não 

Ref.: Sou bom Pastor, ovelhas guar-
darei, não tenho outro ofício, nem terei, 
quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. 

(Oferendas – 5º e 6º Dom. da Páscoa e Ascensão 
do Senhor)

1.  Maus pastores, num dia de sombra, não 
cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo 
campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar.

2.  O pão e o vinho são hoje memória do 
novo Cordeiro, na sua vitória. Sinais da aliança da 
terra e dos céus, no Corpo e no Sangue do Filho 
de Deus.

3.  Sua imagem são línguas ardentes, pois o 
amor é comunicação. E é preciso que todas as 
gentes saibam quanto felizes serão.

(Oferendas – Pentecostes)

05) AS NOSSAS OFERTAS

1.  O grão que morrera no seio do chão 
renasce no trigo, tornando-se pão. A uva 
amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, 
sustento da vida.

Ref.: As nossas ofertas de vinho e de 
pão celebram a glória da ressurreição, a 
glória da ressurreição.

(Oferendas – 4º Dom. da Páscoa)
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3.  Nós vos louvamos e bendizemos, porque 
em nós derramastes o Espírito Santo.

3.  No banquete em sua casa, muito alegre 
eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele 
unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda 
a minha taça em seu amor.

1.  Pelos prados e campinas verdejantes eu 
vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto 
às fontes de águas puras, repousantes, eu vou, 
minhas forças o Senhor vai animar. 

(Comunhão – 5º e 6º Dom. da Páscoa)

2.  Nós vos louvamos e bendizemos, porque 
a luz de Jesus dissipou nossas trevas.

2.  Nos caminhos mais seguros, junto dele 
eu vou, e pra sempre o seu nome eu honrarei. Se 
eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou, 
segurança sempre tenho em suas mãos.

4.  Com alegria e esperança, caminhando 
eu vou, minha vida está sempre em suas mãos. E 
na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto 
para sempre irei cantar.

Ref.: Cristo ressuscitou e nós com Ele, 
aleluia, aleluia!

1.  Bendito seja o Pai de Jesus, que nos 
cobriu de bênçãos celestes.

Ref.: Tu és, Senhor, o meu Pastor! Por 
isso nada em minha vida faltará! (bis)

08) CRISTO RESSUSCITOU

4.  Nós vos louvamos e bendizemos, nesta 
celebração da vitória de Cristo.

5.  Nós vos louvamos e bendizemos, por 
tudo que em nós por Jesus operastes.

eram pra guardar pus no chão da minha vida, quis 
fazer frutificar.

Ref.: Dos meus dons que recebi pelo 
Espírito do amor, trago os frutos que colhi e 
em tua mesa quero pôr. (bis)

2.  Pelos campos deste mundo quero 
sempre semear os talentos que me deste para eu 
mesmo cultivar.

3.  Quanto mais eu for plantando, mais terei 
para colher; quanto mais eu for colhendo, mais 
terei a oferecer.

07) PELOS PRADOS E CAMPINAS
(Comunhão – 4º Dom. da Páscoa)

2.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é o que posso fazer. O universo confirma 
que a vida é o sublime destino do ser.

E-mail: alterra1978@hotmail.com

Maestro Adenor Leonardo Terra

2.  O Senhor antecedeu-nos no caminho à 
plenitude: ao voltar à sua origem, vence a nossa 
inquietude!

1.  Um lugar em sua casa o Senhor foi 
preparar-nos: nos abriu do Reino a porta, para 
todos convocar-nos!

Ref.: Teu amor é de Pai e de Filho, sem 
limite, é de eterno vigor; é de Espírito Santo 
teu brilho, é total comunhão teu amor!

09) EU PARTI, MAS NÃO VOS DEIXO
(Comunhão – Ascensão do Senhor)

4.  O seu Dia permanece, aos que creem, 
sempre visível: pois o Cristo, nossa Páscoa, é 
Deus forte e invencível!

10) TEU AMOR VAI ALÉM DA MEDIDA

1.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é o meu próprio pensar. O teu sonho é 
partilha e convida todo ser a saber partilhar.

3.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é o que posso dizer. Minha voz é tão 
frágil, partida, só tua voz é que ensina a viver.

Ref.: Eu parti, mas não vos deixo! Fico 
até o fim dos tempos! Nesta ceia da Aliança, 
sou a vida e o sustento!

3.  Quando a noite for temível, recordemos 
confiantes: o Senhor venceu o mundo, e o seu 
Reino é triunfante!

(Comunhão – Santíssima Trindade)

4.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é o que sei merecer. Meu sustento, razão, 
minha lida, só tuas mãos é que podem manter.

5.  Teu amor vai além da medida, se a 
medida é meu próprio querer. Quero a paz nesta 
terra sofrida, e tu queres o céu estender.

Obs.: O canto número 01 encontra-se no CD 
“O Mistério em canto!”. Os cantos números 02 e 
09 encontram-se do CD “Luz da Luz”. Ambos os 
CD's são da Editora Paulus.

APUCARANA - PR
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À ordenação não lhe compete transmitir um poder possuído como indivíduo, mas incorporar 
alguém a um grupo do mesmo nível, cuja tarefa é contribuir para o bem da comunidade em um 
coletivo a serviço da unidade da Igreja. Não é possível, portanto, conceber o ministro da Igreja, 
pensando e agindo por si mesmo, no isolamento de sua individualidade, e, sim, ligado à 
comunidade e aos demais ministros do mesmo e dos outros graus.

O ministro ordenado é um membro da comunidade que recebeu um ministério, para construir 
e edificar a Igreja.

Ambos os aspectos devem ser articulados entre si. Cristo tem um duplo relacionamento com 
a Igreja: por um lado, ela é seu corpo (cf. 1Cor 12, 12; At 9,4); por outro, Cristo é a cabeça e, como 
tal, anima ao corpo todo (cf. 1Cor 11,3). Portanto, o ministro, enquanto representa a Cristo, está 
face a face com a comunidade; e enquanto representa à Igreja, ele é um membro entre outros, 

No caso deste sacramento, o nome Ordem, não se refere a ter "tudo em seu lugar", mas a um 
grupo de pessoas de uma categoria determinada.

Estando diante da comunidade eclesial, o ministro representa para ela ao próprio Cristo, 
pela força do Espírito Santo recebido na ordenação. Esta relação é geralmente expressa na 
fórmula latina que diz: o ministro age in persona Christi (na pessoa do Cristo, como seu 
representante), mas só representa a Cristo, representando ao mesmo 

O nome específico desse sacramento não aparece nas escrituras sagradas. A vantagem da 
palavra "ordem" para designá-lo é que ela traz à luz a natureza colegial ou corporativa do 
ministério eclesial (cf. os Doze em Mc 3,14; os Sete nos Atos 6,3; o presbitério, Atos 15,6).

O sacramento da ordem sacerdotal constitui um dos sete sinais sacramentais da Igreja. Pela 
celebração deste sacramento, quem o recebe é constituído ministro ao serviço da edificação da 
comunidade, mediante o anúncio da Palavra, a presidência dos sacramentos e a animação e guia 
da comunidade cristã.

O nome do sacramento

ORDEM SACERDOTAL*

Natureza do ministério ordenado

* Tomado del artículo de Francisco Taborda, S.J. “Orden (Sacramento del)” en: http://theologicalatino 
americana.com/?p=1428
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O presbítero não é um diácono com algum "poder" a mais, como o bispo não é um presbítero 
com algum "poder" a mais. Não são graus de uma escala. A relação entre a tríade não deve ser 
vista em uma linha vertical (de cima para baixo, de maior a menor), mas em uma bifurcação. O 
episcopado é o ministério fundamental com dois tipos de auxiliares diferentes e 
complementares, como são diferentes e complementares o homem e a mulher, a mão direita e a 
mão esquerda. O homem não é superior à mulher, nem vice-versa; a mão direita não é melhor que 
a esquerda, nem vice-versa.

A designação mais comum para o ministro ordenado é sacerdote, e ainda assim é a menos 
adequada. Vem de uma releitura veterotestamentária do Novo Testamento, que não utiliza termos 
retirados das religiões para os ministros da Igreja. Epískopos (termo do qual deriva a palavra 
bispo) significa supervisor; presbítero quer dizer ancião; diácono é o servidor da mesa. Jesus 
também não era sacerdote, porque não pertencia à tribo de Levi, condição indispensável para o 
sacerdócio no judaísmo.

O ministério fundamental é o episcopado. Sua função é a de incentivar a comunidade na 
fidelidade ao testemunho apostólico. Internamente, corresponde-lhe presidir a comunidade na 
adesão à fé apostólica (kerygma), a prática da fraternidade (diaconia) e a celebração da fé 
(liturgia). Em quanto às outras igrejas locais, é sua responsabilidade representar à Igreja por ele 
presidida na comunhão da Igreja universal (responsabilidade colegial por todas as Igrejas) e em 
comunhão com a Igreja de Roma "que preside a caridade" (Inácio de Antioquia).

Os presbíteros são, antes de tudo, membros do "Senado" do bispo para o governo da Igreja 
local, isto é, para a sua unidade. A partir daí, pode caber a eles presidir partes desta Igreja local 
(comunidades eucarísticas), como representantes do bispo. A oração de ordenação da liturgia 
romana define ao presbítero como "cooperador da ordem episcopal".

Cristo, o único sacerdote

Todos eles são ministros da unidade da Igreja, mas se distinguem pelo âmbito que lhes é 
próprio.

apenas com uma função específica de presidência em nome do Cristo-Cabeça.

A tríade ministerial: bispo-presbítero-diácono

O bispo não está sozinho na presidência de uma igreja local; ele é assistido por seu 
presbitério e os diáconos. O bispo é bispo por presidir uma igreja em um âmbito maior, ligada por 
laços históricos, geográficos e culturais. Por isso, cabe a ele ordenar aos presbíteros que 
constituem com ele uma personalidade corporativa no governo da igreja local e, assim, presidem 
em nome do bispo, as pequenas parcelas dessa Igreja local (as paróquias).

O ministério na Igreja é uno: a função de liderar a Igreja na unidade da fé, do amor, da 
celebração. Este único ministério da igreja é exercido em diferentes graus por aqueles que "já 
desde antigamente são chamados bispos, sacerdotes e diáconos" (LG, 28).
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O único escrito do Novo Testamento que descreve Jesus como sacerdote é a Carta aos 
Hebreus. E o faz para negar que Jesus seja um sacerdote no sentido do sacerdócio ritual aarônico. 
O autor da Carta aos Hebreus quer mostrar como, depois de Cristo, não há mais necessidade de 
sacerdotes. E ele o faz no estilo próprio da reflexão teológica judaica, comparando a vida de Cristo 
com a ação do Sumo Sacerdote judeu no Dia da Expiação (Yom Kipur), o único dia do ano em que 
ele atravessava o véu do templo e entrava no Santo dos Santos. Jesus, através de sua morte, 
atravessou o véu e entrou no verdadeiro Santuário do céu, onde vive eternamente, para interceder 
por nós (Hb 7,25). Jesus exerce seu sacerdócio através de sua vida, morte e ressurreição (cf. Hb 
9-10). Seu sacerdócio não é ritual, mas existencial (Hb 10,4-10); seu sacrifício não é realizado 
em um local sagrado, mas no profano, fora dos muros da Cidade Santa de Jerusalém (cf. Hb 13, 
11-13); não precisa ser repetido, pois adquiriu uma redenção eterna (Hb 9,12).

Assim, é preciso dizer que Cristo é o fim do sacerdócio (cf. as palavras de Paulo: Cristo é o 
"fim da lei", Rm 10,4). Fim significa, ao mesmo tempo, término, desaparecimento do fenômeno 
em questão, e culminação, objetivo, aquilo ao que algo tende. Cristo é o fim e o cumprimento de 
todo sacerdócio. O propósito dos sacerdotes nas religiões era mediar entre Deus e a humanidade. 
Mas a distância entre Deus e a humanidade foi abolida em Cristo. Em primeiro lugar, porque, 
como homem e Deus (cf. DH 301-302), ele une definitiva e escatologicamente os dois polos 
entre os quais os sacerdotes deviam mediar. Ele é, em sua própria pessoa, o único e perene 
mediador (cf. 1Tm 2,5). Mas, além disso, tendo dado a nós o Espírito Santo, pelo qual o ser 
humano pode viver na presença imediata de Deus, ele dispensa ulteriores sacerdotes. Pelo 
Espírito, constituímos um povo sacerdotal (cf. 1Pd 2,5, Ap 1,6; 5,10), temos constantemente 
acesso ao Pai (cf. Hb 4,16), clamamos Abba (cf. Gl 4,6; Rm 8, 15), somos ensinados pelo próprio 
Deus (Jo 6,45). Nossa proximidade a Deus no Espírito torna dispensável o sacerdócio (fim do 
sacerdócio) e Cristo é, portanto, o único sacerdote (realização plena do sacerdócio), porque ele 
nos permitiu, de uma vez por todas, o acesso constante e permanente a Deus. Esse acesso só 
existe no Espírito de Cristo (e não pela natureza humana). É por isso que a Igreja é o povo 
sacerdotal, por sua atividade missionária que continua a missão de Cristo (cf. Jo 20,21; 1Pd 2,9).

da sua figueira,

A Deus eterno glória nos séculos dos séculos. Amém.

da sua oliveira.

repousa a alma que encontrou em si a paz da carne e do espírito.
Sob a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo

(Orígenes, 185-253)

Rezemos para que Jesus reine sobre nós;
que a nossa terra seja libertada das guerras e dos assaltos dos desejos carnais;

e que então, quando estes cessarem, cada um repousa 
à sombra da sua videira,

Oração pela paz da alma
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T.  Amém.

M.  Irmãos, reconheçamos os nossos 
pecados, para participarmos dignamente desta 
santa celebração;

M.  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

Após um momento de silêncio, fazem todos 
a confissão:

Breve leitura da Palavra de Deus

T.  Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, que pequei muitas vezes por pensamentos 
e palavras, atos e omissões, e, batendo no peito 
dizem: por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos 
e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a 
Deus, nosso Senhor.

E o ministro conclui:

Se for conveniente, poderá ser lido por um 
dos presentes ou pelo próprio ministro o 
Evangelho do dia.

T.  Amém.

(Sugerimos que, na sala ou no quarto, haja 
uma mesa com vela, cruz e Bíblia para a 
celebração)

Ritos Iniciais

M.  A paz esteja nesta casa e com todos os 
seus habitantes.

O ministro depondo o Sacramento sobre a 
mesa, adora-o com todos os presentes.

M.  Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo.

O ministro apresenta o Santíssimo Sacra-
mento, dizendo:

M.  O Corpo de Cristo.

O ministro conclui com a oração:

Pai osso que estais nos céus, santificado 
seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino, 
seja feita a vossa vontade, assim na terra como 
no céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não 
nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do 
mal.

T.  Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entrei em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo(a).

O ministro, com estas palavras introduz a 
oração do Senhor:

O doente e os que forem comungar dizem 
uma só vez:

M.  Agora, todos juntos, rezemos a Deus, 
como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou:

O ministro aproxima-se do doente, 
apresenta-lhe o Sacramento e diz:

Sagrada Comunhão

O doente responde: Amém. Depois da distri-
buição da comunhão o ministro faz a purificação 
de costume. Se for conveniente, observe-se o 
silêncio sagrado por algum tempo.

1CELEBRAÇÃO DA COMUNHÃO DOS ENFERMOS

1 CNBB, Igreja em oração. 
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Oremos: Senhor, Pai Santo, Deus todo-
poderoso, nós vos pedimos confiantes que o 
sagrado Corpo de vosso Filho, nosso Senhor 
Jesus Cristo, seja para nosso irmão (nossa 
irmã) remédio de eternidade, tanto para o corpo 
quanto para a alma. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. T. Amém

Ritos Finais

M.  Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos 
de todo mal e nos conduza à vida eterna.

T.  Amém.

Quem preside diz:

T.  Amém.

T.  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

CP.  A graça e a paz da parte de Deus nosso 
Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.

Quem preside convida à oração com estas 
ou outras palavras;

CP.  Convido os familiares e todos aqui 
presentes, para entregarmos aos cuidados da 
misericórdia de Deus nosso(a) irmão(ã) N. O 
senhor da vida nos console em nossa tristeza e 
confirme nossa esperança de encontrar-nos 
todos, um dia, na pátria celeste.

Oração

CP.  Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito 
Santo.

Ritos Iniciais

Aproximando-se a hora de enterro, todos se 
reúnem ao redor do caixão. Pode-se entoar um 
cato ou refrão contemplativo.

CP.  Ó Pai, eterno Deu, a vós pertencem o 
tempo e a eternidade, sede misericordioso com 
este (a) nosso (a) irmão (ã) que chamaste deste 
mundo. Acolhei este(a) nosso(a) irmão(ã) na 

Naquele tempo, disse Jesus a seus dis-
cípulos: “Não se perturbe o vosso coração. 
Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. 
Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se 
assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar 
um lugar para vós, e quando eu tiver ido 
preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei 
comigo, a fim de que onde eu estiver estejais 
também vós. E para onde eu vou, vós conheceis 
o caminho”. Tomé lhe diz: “Senhor não 
sabemos para onde vais. Como podemos 
conhecer o caminho?” Diz-lhe Jesus: “Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao 
Pai a não ser por mim.” -Palavra da Salvação.

+ Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João

Ou outras leituras indicadas no ritual

Breve homilia

alegria eterna de vossa casa. Criado(a) à vossa 
imagem e semelhança e feito(a) participante da 
morte e ressurreição de Cristo pelo Batismo, 
possa participar da comunhão de vossos 
santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

T.  Amém.

Evangelho - Jo 14,1-6

2RITUAL DE EXÉQUIAS - ENCOMENDAÇÃO

2 CNBB, Igreja em oração. 
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N.  Acolhei-o(a) com ternura no convívio 
de todos os vossos santos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

T. Amém.

T.  Senhor, vós sois a ressurreição e a 
vida!

CP.  Inclinai, Senhor, vosso ouvido às pre-
ces, que brotam de osso coração, ao implo-
rarmos vossa misericórdia para com vosso(a) 
filho(a) 

3. Senhor, nesta hora da passagem de N., 
confortai seus familiares na dor da separação. 
Nós vos pedimos:

Preces

CP. Irmãos e irmãs, rezemos por N., por 
seus familiares e por toda a comunidade e 
digamos confiantes:

4.  Senhor, diante do mistério da morte, 
au-mentai em nós a fé e a esperança na vida 
eterna. Nós vos pedimos:

2.  Senhor, concedei o descanso eterno a 
todos os falecidos de nossa comunidade. Nós 
vos pedimos:

5.  Senhor, fazei que sejamos encontrados 
vigilantes quando chegar nossa hora. Nós vos 
pedimos:

1.  Senhor, em vossa misericórdia, conce-
dei o perdão e a paz a este(a) nosso(a) irmão(ã)

N.  Nós vos pedimos:

(Outras intenções)

Oração de despedida

E continua:

Rezemos o Pai-Nosso

T.   Amém.

CP. Santos de Deus, vinde em seu auxílio; 
Anjos do Senhor, recebei na glória eterna 
este(a) servidor(a) N.. Cristo, nosso Senhor, te 
chamou. Ele te acolha o paraíso para o descanso 
eterno.

Quem preside pode aspergir o corpo com 
água benta e incensá-lo. Em seguida diz:

T.   Amém.
CP.  Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno.

CP.  Com fé e esperança a vida eterna, reco-
mendamos ao Pai de misericórdia este(a) 
nosso(a) irmão(ã) que morreu a Paz de Cristo.

T.   E brilhe para ele(a) a vosso luz.

CP.  Ó Pai de misericórdia, em vossas mãos 
entregamos este(a) nosso(a) irmão(ã), N., na 
firme esperança de que ele(a) ressus-citará no 
último dia com todos os que no Cristo 
adormeceram. Abri para ele(a) as portas do 
paraíso; e a nós, que aqui ficamos, consolai-nos 
com a certeza de que um dia nos encontraremos 
todos em vossa casa. Por Cristo, nosso Senhor.

CP.  Descase em paz.

T.  Amém.
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