
DOMINGO DE RAMOS
05/04/2020

ORAÇÃO PARA O 

DIOCESE DE EREXIM

SEMANA SANTA 2020
CELEBRAR A ESPERANÇA



PREPARAR
(Colocar sobre uma mesa: um crucifixo, uma Bíblia, uma vela acesa, ramos de 

oliveira ou de outra árvore).

1. PARA INICIAR

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Celebramos, neste dia, a entrada de Jesus em Jerusalém para realizar o 
seu mistério pascal. A origem desta aclamação vem da Festa das Tendas, 
que lembrava o tempo em que o povo israelita fazia sua caminhada 
pelo deserto, morando em tendas. Durante uma semana eles recolhiam 
ramagens e formavam tendas por toda parte, enquanto o povo agitava 
os ramos e dizia: “Bendito o que vem em nome do Senhor!”. Esta festa 
era um momento de alegria e de louvor, que mantinha a identidade 
do povo e lhe dava resistência. A experiência da quarentena pode 
recordar um pouco destes valores: estar em casa, junto da família, 
atento e preocupado com o cuidado daqueles e daquelas que nos são 
caros. Como estou cuidando de mim e dos meus familiares e amigos? 
Tenho me alegrado e reconhecido a presença de Deus na minha vida 
nestes dias? (pensar um pouco - fazer pequena memória de cada pergunta).

2. LEITURA BÍBLICA: Mt 21,1-11

Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a 
Betfagé, no monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, 
dizendo-lhes: “Ide até o povoado que está ali na frente, e logo 
encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. 
Desamarrai-a e trazei-os a mim! Se alguém vos disser alguma coisa, 
direis: 'O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá'.” Isso aconteceu 
para se cumprir o que foi dito pelo profeta: “Dizei à filha de Sião: Eis que 
o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, 
num potro de jumenta.” Então os discípulos foram e fizeram como 
Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e 
puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão 
estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos 
das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam 
na frente de Jesus e os que o seguiam, gritavam: “Hosana ao Filho de 
Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos 
céus!” Quando Jesus entrou em Jerusalém a cidade inteira se agitou, e 
diziam: “Quem é este homem?” E as multidões respondiam: “Este é o 
profeta Jesus, de Nazaré da Galileia.”
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3. PARA RECORDAR O TEXTO

A cena da entrada de Jesus em Jerusalém revela a sua identidade como 
Messias pobre e desarmado. Jesus, pessoalmente, toma as providências 
para entrar na cidade montado num jumentinho, o transporte dos 
pobres daquela época. Os discípulos são encarregados de preparar o 
animal para sua entrada na cidade. Eles vão e fazem exatamente como 
Jesus mandou. A multidão reage entusiasmada, estendendo seus 
mantos no chão para Jesus passar, e grita: “Hosana ao Filho de Davi!”. 
Eles reconhecem em Jesus o Messias-Rei, cujo modo de entrar na 
cidade, sentado num jumentinho, revela que a sua maneira de ser rei é 
diferente. A entrada de Jesus em Jerusalém questiona a população da 
cidade: quem é este homem? É o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia.

O que tenho ainda a destacar deste texto? (refletir um momento)

4. PARA MEDITAR COM O PAPA FRANCISCO

O Papa Francisco nos diz que esta celebração tem um duplo sabor: doce 
e amargo. Apresenta Jesus que desce do Monte das Oliveiras montado 
num jumentinho e evidencia o entusiasmo dos discípulos, que 
acompanham o Mestre com aclamações festivas. Mas este Jesus não é 
um iludido que apregoa ilusões, um profeta “boa pinta”. Longe disso! É 
um Messias bem definido, com a fisionomia concreta do servo, o servo 
de Deus e do homem que caminha para a paixão. Os Evangelhos são 
claros: sempre avisou os seus amigos de que a sua estrada era aquela, 
que a vitória final passaria através da paixão e da cruz. O verdadeiro 
discípulo é aquele que aceita Jesus do jeito que ele é e não do jeito que 
gostaria que ele fosse. Jesus não nos pede para que o contemplemos 
apenas nas imagens ou nos vídeos que circulam nas redes. Ele está 
presente em nossos irmãos e irmãs que, hoje, padecem sob o peso do 
sofrimento, da doença e da indiferença. Para seguir fielmente a Jesus 
Cristo, que escolhas, que renúncias e que denúncias preciso fazer?

5. PARA REZAR – HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020

Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito 
que nos deste. / Desse Dom, fonte da vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o “bom samaritano” 
ensinou: / Ao passar por uma vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e 
cuidou.

Toda vida é um presente e é sagrada, seja humana, vegetal ou animal.  / É 
pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural.
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Tua glória é o homem vivo, Deus da vida; ver felizes os teus filhos, tuas 
filhas. / É ajustiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela 
Família.

Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da 
ambição. / Mas também o preconceito, a intolerância; o caminho é a 
justiça e conversão.

6. PARA SALMODIAR – HINO DA LITURGIA DAS HORAS

Todo o mundo fiel rejubile 
na alegria de tal salvação:
destruindo a potência da morte, 
Jesus Cristo nos traz redenção.

De oliveira com ramos e palmas,
todo o povo, com voz triunfal,
canta hosanas ao Rei de Israel, 
de Davi descendente real.

Nós também, acorrendo ao encontro 
de tal Rei, com hosanas de glória, 
seguremos na mão nossas palmas 
de alegria e de fé na vitória.

Por seus dons, nos caminhos da vida, 
nos conduza e defenda o Senhor.
E possamos, em todos os tempos, 
tributar-lhe o devido louvor.

Glória ao Pai e a Jesus, Filho único,
Deus de Deus, Luz da Luz, Sumo bem,
com o Espírito, o Amor que consola,
pelos séculos dos séculos. Amém.

Pai Nosso, que estais nos céus...

7. ORAÇÃO CONCLUSIVA

Ó Deus eterno e fonte de misericórdia, diante dos ramos e da cruz, 
sinais da aclamação e da paixão de teu Filho, nosso Salvador, te peço 
pela humanidade inteira, especialmente neste contexto de sofrimento 
e de dor. Concede-me a graça de contemplar o mistério da entrega e 
da Paixão de teu Filho Jesus. Ajuda-me a reconhecer que Ele caminha 
comigo neste tempo de pandemia, me amparando e me dando forças 
para enfrentar estes desafios com serenidade, coragem e esperança. 
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Obrigado, ó Pai, por suscitar através do teu Espírito de Amor, tantas 
iniciativas em vista da proteção e promoção da vida, especialmente 
dos mais pobres, tantos testemunhos de doação e de entrega. Que, 
mesmo em oração pessoal, meu grito de louvor se junte ao de todos 
que clamam: “Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas 
alturas!”.

E te peço, Senhor, que abençoes a mim, a minha família e meus amigos. 
Tu que és Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
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CEIA DO SENHOR
09/04/2020

ORAÇÃO PARA A

7

DIOCESE DE EREXIM

SEMANA SANTA 2020
CELEBRAR A ESPERANÇA



PREPARAR
(Colocar sobre uma mesa: um crucifixo, uma Bíblia, uma vela acesa, uma bacia 

com água eum pão ou um pedaço dele).

1. PARA INICIAR

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Celebramos, hoje, a memória da Ceia do Senhor. Sua carne, imolada por 
nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramado, 
é a bebida que nos purifica. Seu gesto de lavar os pés dos discípulos 
revela como deve ser o Mestre e Senhor: alguém que se abaixa, que 
lava os pés dos irmãos e irmãs, que se coloca inteiramente a serviço da 
vida do outro. Como tenho cuidado da vida? Tenho sido sinal de Deus 
na minha casa? (pensar um pouco - fazer pequena memória de cada pergunta).

2. LEITURA BÍBLICA: Jo 13,1-15

Antes da festa da Páscoa,
Jesus sabia que tinha chegado a sua hora
de passar deste mundo para o Pai;
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim.
Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no
coração de Judas, filho de Simão Iscariotes,
o propósito de entregar Jesus.
Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas
mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava,
levantou-se da mesa, tirou o manto,
pegou uma toalha e amarrou-a na cintura.
Derramou água numa bacia
e começou a lavar os pés dos discípulos,
enxugando-os com a toalha com que estava cingido.
Chegou a vez de Simão Pedro.
Pedro disse: 'Senhor, tu, me lavas os pés?'
Respondeu Jesus:
'Agora, não entendes o que estou fazendo;
mais tarde compreenderás.'
Disse-lhe Pedro: 'Tu nunca me lavarás os pés!'
Mas Jesus respondeu: 'Se eu não te lavar,
não terás parte comigo'.
Simão Pedro disse:
'Senhor, então lava não somente os meus pés,
mas também as mãos e a cabeça.'
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Jesus respondeu: 'Quem já se banhou não precisa
lavar senão os pés, porque já está todo limpo.
Também vós estais limpos, mas não todos.'
Jesus sabia quem o ia entregar;
por isso disse: 'Nem todos estais limpos.'
Depois de ter lavado os pés dos discípulos,
Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo.
E disse aos discípulos:
'Compreendeis o que acabo de fazer?'
Vós me chamais Mestre e Senhor,
e dizeis bem, pois eu o sou.
Portanto, se eu, o Senhor e Mestre,
vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
Dei-vos o exemplo,
para que façais a mesma coisa que eu fiz.

3. PARA RECORDAR O TEXTO

Finalmente, chegou a hora de Jesus fazer a Páscoa definitiva. Chama a 
atenção a maneira contrastante como João apresenta a cena do lava-
pés. Ele diz que Jesus e os discípulos se encontraram à mesa numa 
refeição. Para os judeus, a comunhão de mesa era um momento de 
muita intimidade, onde só participavam os maiores amigos. Mas aqui, 
Judas, que já tinha decidido entregar Jesus, está presente e participa. 
O amor de Jesus é maior. Ele aceita Judas na mesa. Este é o primeiro 
contraste. Há outro: Jesus veio do Pai e volta para o Pai. Mesmo sendo 
de condição divina, ele assume a atitude de servo: coloca um avental 
e começa a lavar os pés dos discípulos. A imagem do Servo de Deus 
(Is 42,1-9) contrasta com a imagem do Messias todo-poderoso. Depois 
de lavar os pés dos discípulos, Jesus tira o avental, recoloca o manto, 
senta novamente na cabeceira da mesa e começa a comentar o gesto. 
Ele pergunta: “Vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, sendo Mestre 
e Senhor, levei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés 
uns dos outros”. Em outras palavras, quem quer ser o maior deve ser o 
menor e o servidor de todos. 

Que outras frases me marcaram? O que tenho a destacar deste texto?

4. PARA MEDITAR COM O PAPA FRANCISCO

O Papa Francisco afirma que “o amor é como lavar os pés, ser servo 
dos outros. E foi isso que Jesus fez, é o que Deus faz com cada um de 
nós. Todos nós que somos pobres, todos! Mas Ele é grande, Ele é bom. 
E Ele nos ama como somos. Por isso, tenhamos sempre na mente e no 
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coração Jesus e aquilo que Ele nos deu: em seguida, Jesus pegou no 
pão e ofereceu-nos o seu Corpo; pegou no vinho e ofereceu-nos o seu 
Sangue. O amor de Deus é assim”.

Como posso fazer do meu jeito de ser um serviço aos irmãos e irmãs, 
assim como o fez Jesus com toda a sua vida?

5. PARA REZAR – HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020

Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito 
que nos deste. / Desse Dom, fonte da vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 

Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o “bom samaritano” 
ensinou: / Ao passar por uma vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e 
cuidou.

Toda vida é um presente e é sagrada, seja humana, vegetal ou animal.  / É 
pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural.

Tua glória é o homem vivo, Deus da vida; ver felizes os teus filhos, tuas 
filhas. / É ajustiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela 
Família.

Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da 
ambição. / Mas também o preconceito, a intolerância; o caminho é a 
justiça e conversão.

6. PARA CONTEMPLAR (diante da bacia, tocando a água)

Jesus ergueu-se da ceia, jarro e bacia tomou;
lavou os pés aos discípulos, este exemplo hoje deixou.

Se, vosso Mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei,
lavai os pés uns aos outros: eis a lição que vos dei.

Se vos amais uns aos outros, lhes disse o Filho de Deus:
terá o mundo certeza que sois discípulos meus.

Eu vos dou novo preceito, deixo, ao partir, a nova lei:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.

Fé, esperança e caridade sempre em vós hão de habitar.
A maior é a caridade porque nunca há de passar.

Pai Nosso, que estais nos céus...
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7. ORAÇÃO CONCLUSIVA

Ó Deus, Pai de amor e de bondade, diante da água, sinal da entrega e do 
serviçode vosso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e do pão partilhado, 
memorial da Sua paixão, te peço pela vida de toda a humanidade, 
especialmente neste tempo de pandemia, de sofrimento e de dor.

Fortalece minha fé, esperança e caridade com a graça de teu Filho, que 
se fez servo, obediente até a morte de cruz e ressuscitou para resgatar 
a vida de todos os teus filhos e filhas. 

Dá-me o espírito de dedicação e de serviço, animado pelo amor e pela 
consciência de que sou amado por ti.

Inspira-me, com o teu Espírito de Amor, pensamentos e ações que 
concretizem o sentido pascal da partilha do pão com todos os 
necessitados e fragilizados, especialmente os mais pobres.

E te peço, Senhor, que me abençoe e abençoe minha família e meus 
amigos. Tu que és Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

(se tiver a companhia de alguém, pode partilhar do pão como gesto de 
comunhão fraterna).
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SEXTA-FEIRA SANTA
10/04/2020

ORAÇÃO PARA A

DIOCESE DE EREXIM

SEMANA SANTA 2020
CELEBRAR A ESPERANÇA



PREPARAR
(Colocar sobre uma mesa: um crucifixo, uma Bíblia e uma vela acesa)

1. PARA INICIAR

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Nesta oração estarei em sintonia com toda a Igreja que hoje ora olhando 
para a cruz e, adorando-a, reconhece a entrega de Jesus pela minha 
salvação e pela salvação do mundo. Que cruzes tenho dificuldade 
de carregar? Que amigos, familiares ou outras pessoas quero trazer 
presente nesta minha oração? (pensar um pouco sobre estas perguntas).

2. LEITURA BÍBLICA- (Jo 18,4-8.12-14.28-38; 19,16-42)

Naquele tempo:
Jesus saiu com os discípulos
para o outro lado da torrente do Cedron.
Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos.
Também Judas, o traidor, conhecia o lugar,
porque Jesus costumava reunir-se aí
com os seus discípulos.
Judas levou consigo um destacamento de soldados
e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus,
e chegou ali com lanternas, tochas e armas.
Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer,
saiu ao encontro deles e disse: 'A quem procurais?'
Responderam: 'A Jesus, o nazareno'.
Ele disse: 'Sou eu'.
Judas, o traidor, estava junto com eles.
Quando Jesus disse: 'Sou eu',
eles recuaram e caíram por terra.
De novo lhes perguntou:
'A quem procurais?'
Eles responderam: 'A Jesus, o nazareno'.
Jesus respondeu: 'Já vos disse que sou eu.
Se é a mim que procurais,
então deixai que estes se retirem'. [...]

Então, os soldados, o comandante e os guardas dos
judeus prenderam Jesus e o amarraram.
Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de
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Caifás, o sumo sacerdote naquele ano.
Foi Caifás que deu aos judeus o conselho:
'É preferível que um só morra pelo povo'.

Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus
a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento.
Jesus lhe respondeu:
'Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na
sinagoga e no Templo, onde todos os judeus se reúnem.
Nada falei às escondidas.
Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que
falei; eles sabem o que eu disse.'
Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava
deu-lhe uma bofetada, dizendo:
'É assim que respondes ao sumo sacerdote?'
Respondeu-lhe Jesus: 'Se respondi mal, mostra em quê;
mas, se falei bem, por que me bates?'
Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás,
o sumo sacerdote.[...]

De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador.
Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio,
para não ficarem impuros e poderem comer a páscoa.
Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
'Que acusação apresentais contra este homem?'
Eles responderam: 'Se não fosse malfeitor,
não o teríamos entregue a ti!'
Pilatos disse: 'Tomai-o vós mesmos
e julgai-o de acordo com a vossa lei.'
Os judeus lhe responderam:
'Nós não podemos condenar ninguém à morte'.
Assim se realizava o que Jesus tinha dito,
significando de que morte havia de morrer.
Então Pilatos entrou de novo no palácio,
chamou Jesus e perguntou-lhe:
'Tu és o rei dos judeus?'
Jesus respondeu: 'Estás dizendo isto por ti mesmo,
ou outros te disseram isto de mim?'
Pilatos falou: 'Por acaso, sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim.
Que fizeste?'.
Jesus respondeu: 'O meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo,
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os meus guardas lutariam para que eu não
fosse entregue aos judeus.
Mas o meu reino não é daqui.'
Pilatos disse a Jesus: 'Então tu és rei?'
Jesus respondeu: 'Tu o dizes: eu sou rei.
Eu nasci e vim ao mundo para isto:
para dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz.'
Pilatos disse a Jesus: 'O que é a verdade?'
Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus,
e disse-lhes: 'Eu não encontro nenhuma culpa nele.
Mas existe entre vós um costume,
que pela Páscoa eu vos solte um preso.
Quereis que vos solte o rei dos Judeus?'
Então, começaram a gritar de novo:
'Este não, mas Barrabás!' Barrabás era um bandido. [...]

Então Pilatos mandou flagelar Jesus.
Os soldados teceram uma coroa de espinhos
e colocaram-na na cabeça de Jesus.
Vestiram-no com um manto vermelho,
aproximavam-se dele e diziam:'Viva o rei dos judeus!'
E davam-lhe bofetadas.
Pilatos saiu de novo e disse aos judeus:
'Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós,
para que saibais que não encontro nele crime algum.'
Então Jesus veio para fora,
trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho.
Pilatos disse-lhes: 'Eis o homem!'
Quando viram Jesus,
os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
'Crucifica-o! Crucifica-o!'
Pilatos respondeu: 'Levai-o vós mesmos para o
crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.'
Os judeus responderam: 'Nós temos uma Lei,
e, segundo esta Lei, ele deve morrer,
porque se fez Filho de Deus'.
Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda.
Entrou outra vez no palácio
e perguntou a Jesus: 'De onde és tu?'
Jesus ficou calado.
Então Pilatos disse: 'Não me respondes?
Não sabes que tenho autoridade para te soltar
e autoridade para te crucificar?'
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Jesus respondeu:
'Tu não terias autoridade alguma sobre mim,
se ela não te fosse dada do alto.
Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior.'

Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus.
Mas os judeus gritavam:
'Se soltas este homem, não és amigo de César.
Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César'.
Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe
Jesus para fora e sentou-se no tribunal,
no lugar chamado 'Pavimento', em hebraico 'Gábata'.
Era o dia da preparação da Páscoa,
por volta do meio-dia.
Pilatos disse aos judeus: 'Eis o vosso rei!'
Eles, porém, gritavam: 'Fora! Fora! Crucifica-o!'
Pilatos disse: 'Hei de crucificar o vosso rei?'
Os sumos sacerdotes responderam:
'Não temos outro rei senão César'.
Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado,
e eles o levaram.

Jesus tomou a cruz sobre si
e saiu para o lugar chamado 'Calvário',
em hebraico 'Gólgota'.
Ali o crucificaram, com outros dois:
um de cada lado, e Jesus no meio.
Pilatos mandou ainda escrever um letreiro
e colocá-lo na cruz; nele estava escrito:
'Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus'.[...]

Perto da cruz de Jesus, estavam de pé
a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas,
e Maria Madalena.
Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que
ele amava, disse à mãe: 'Mulher, este é o teu filho'.
Depois disse ao discípulo: 'Esta é a tua mãe'.
Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo.

Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado,
e para que a Escritura se cumprisse até o fim,
disse: 'Tenho sede'.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre.
Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre
e levaram-na à boca de Jesus.
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Ele tomou o vinagre e disse: 'Tudo está consumado'.
E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.

Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar
que os corpos ficassem na cruz durante o sábado,
porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos
que mandasse quebrar as pernas aos crucificados
e os tirasse da cruz.
Os soldados foram
e quebraram as pernas de um e depois do outro
que foram crucificados com Jesus.
Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava
morto, não lhe quebraram as pernas;
mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é
verdadeiro; e ele sabe que fala a verdade,
para que vós também acrediteis.
Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura,
que diz: 'Não quebrarão nenhum dos seus ossos'.
E outra Escritura ainda diz:
'Olharão para aquele que transpassaram'.

Depois disso, José de Arimateia,
que era discípulo de Jesus
- mas às escondidas, por medo dos judeus -
pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus.
Pilatos consentiu.
Então José veio tirar o corpo de Jesus.
Chegou também Nicodemos,
o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite.
Trouxe uns trinta quilos de perfume
feito de mirra e aloés.
Então tomaram o corpo de Jesus
e envolveram-no, com os aromas, em faixas de linho,
como os judeus costumam sepultar.
No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim
e, no jardim, um túmulo novo,
onde ainda ninguém tinha sido sepultado.
Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo
estava perto, foi ali que colocaram Jesus.
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3. PARA RECORDAR O TEXTO

O texto traz o relato da dor, da condenação e da morte de Jesus. Ele 
também mostra que as autoridades não tinham um motivo concreto 
para condenar Jesus, mas instigam o povo para que seja crucificado. 
E Jesus foi condenado injustamente, portanto morreu inocente. Mas 
Deus, o Pai, não deixou que a morte vencesse a vida. Ele ressuscitou 
o seu Filho para mostrar que a vida está acima do mal, acima da dor, 
acima das doenças, acima de tudo, até da morte. A narrativa da paixão 
mostra a crueldade do ser humano em matar a vida, mas também 
mostra a fidelidade de Jesus ao projeto de Deus, o da defesa da vida. 
Ele entregou sua vida para salvar a humanidade do pecado e da morte.

Que frases marcaram mais, me impressionaram mais? O que tenho a 
destacar deste texto? O que ele mesmo me diz?

4. PARA MEDITAR COM O PAPA FRANCISCO

Num dos textos que o Papa Francisco escreveu aos jovens (Christus 
Vivit) há algumas frases que ele chama de verdades, que são muito 
interessantes e que tem tudo a ver com essa cruz aqui presente.

A primeira delas é saber que temos um Deus que nos ama. Apesar 
de nem sempre correspondermos, Deus sempre nos ama e podemos 
confiar sempre nele. E, porque Ele nos ama, nós somos muito 
importantes para Ele, nós somos valiosos, nós somos obras das suas 
mãos.

A segunda é que Cristo se entregou na cruz para nos salvar. Os braços 
abertos na cruz mostram que Jesus é nosso amigo e nos salvou de 
todo o pecado e do mal. Ele venceu o mal e o pecado pela cruz. Ela 
é um sinal de vitória, ela é um sinal de vida para todos nós. Por isso, 
ninguém pode nos tirar a dignidade que esse amor infinito nos confere. 
Saber que temos um Deus que deu sua vida por nós, nos faz levantar a 
cabeça e recomeçar e nunca, nunca desanimar. 

E a terceira verdade é que Cristo vive. Ele venceu a dor, o mal e a morte. 
Ele ressuscitou. E ele está presente em nossa vida. Se ele venceu o 
mal, nós também podemos vencer o mal e a dor. E, por meio dele, 
venceremos a nossa morte e ressuscitaremos com Ele para a vida 
eterna e feliz (n. 111 a 129).

5. PARA REZAR – HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020

Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito 
que nos deste. / Desse Dom, fonte da vida, recordamos: Cuidadores, 
guardiões tu nos fizeste. 
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Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o “bom samaritano” 
ensinou: / Ao passar por uma vida ameaçada, Ele a viu, compadeceu e 
cuidou.

Toda vida é um presente e é sagrada, seja humana, vegetal ou animal.  / É 
pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural.

Tua glória é o homem vivo, Deus da vida; ver felizes os teus filhos, tuas 
filhas. / É ajustiça para todos, sem medida; é formarmos, no amor, bela 
Família.

Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da 
ambição. / Mas também o preconceito, a intolerância; o caminho é a 
justiça e conversão.

6. PARA REZAR – dezena do terço - (para cada Ave Maria recordar uma das 
intenções colocadas e que nesse dia toda a Igreja reza por elas)

Pai nosso que estais nos céus...

1. Pela unidade e pela paz na Igreja – Ave Maria cheia de graça...

2. Pela vida e saúde do Papa Francisco – Ave Maria...

3. Pelos bispos, padres, religiosas e por todas as lideranças de 
comunidades – Ave Maria...

4. Pelas crianças que se preparam para receber os Sacramentos da 
Iniciação Cristã – Ave Maria...

5. Pela paz e unidade entre todos os cristãos – Ave Maria...

6. Pelos irmãos das outras religiões – Ave Maria...

7. Pelos que não acreditam em Jesus Cristo – Ave Maria...

8. Pelos poderes públicos para que governem com justiça – Ave Maria...

9. Para termos força e serenidade para enfrentarmos esta pandemia – 
Ave Maria...

10. Por todas aquelas pessoas que estão cuidando dos doentes e da 
vida – Ave Maria...

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora 
e sempre. Amém.

7. ORAÇÃO CONCLUSIVA

Ó Deus de amor e de ternura, aqui diante da cruz de Jesus eu te peço 
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pela humanidade, principalmente neste momento de sofrimento, de 
dor e de morte. Que a cruz do teu Filho, Jesus Cristo, seja um sinal de 
vida e de cura desta pandemia.

Dá-me forças para não desanimar e para enfrentar com coragem e 
serenidade o medo e todos os males. 

Dá-me forças também para ajudar a minha família e quem precisar de 
mim. Obrigado pelo amor que tens por mim. 

Obrigado por teu filho Jesus ter redimido a humanidade. 

E muito obrigado por este momento de oração e principalmente por 
estar assim tão pertinho de mim. 

E te peço que me abençoes, Tu que és Pai e Filho e Espírito Santo. 
Amém.
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PREPARAR
(Colocar sobre uma mesa: uma vasilha ou copo com água, uma Bíblia e

uma vela acesa)

1. PARA INICIAR

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Hoje é sábado santo. Jesus repousa no sepulcro e nós dobramos nosso 
joelho e fazemos silêncio diante dele. E o mundo, por causa desta 
pandemia, está sombrio. Tudo está diferente. Mas, nesta noite de 
sábado, Jesus rompe o silêncio, levanta do sepulcro, quebra as cadeias 
da morte e ressuscita. 

Nesta oração, que sinais de morte eu preciso romper? Que pessoas 
importantes quero trazer presente na minha oração?  Há sinais de vida 
na minha família, no meu bairro, na minha cidade? (pensar um pouco 
sobre essas perguntas).

2. LEITURA BÍBLICA - (Mt 28,1-10)

Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria 
Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve 
um grande tremor de terra: o anjo do Senhor desceu do céu e, 
aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era 
como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os 
guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram, e ficaram 
como mortos. Então o anjo disse às mulheres: 'Não tenhais medo! Sei 
que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui! Ressuscitou, 
como havia dito! Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa 
contar aos discípulosque ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa 
frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos.' As 
mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas 
correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De 
repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: 'Alegrai-vos!' As mulheres 
aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. 
Então Jesus disse a elas: 'Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus 
irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão.

3. PARA RECORDAR O TEXTO

O texto de hoje traz um relato que nos coloca diante do maior 
acontecimento da história e da centralidade da nossa fé: a ressurreição 
de Jesus. A centralidade do sábado está reservada para a noite dele, 
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onde celebramos a vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o 
pecado, da luz sobre as trevas. É a noite santa, a mãe de todas as noites. 
Neste trecho do Evangelho percebemos que as mulheres estavam 
com medo, mas Jesus as encorajou. Neste período de pandemia 
nós também estamos com medo porque as notícias vão mostrando 
as pessoas morrendo e sendo cada vez infectadas pelo vírus, temos 
medo porque nossas autoridades não se entendem, temos medo 
porque podemos nos contagiar também. Mas não podemos perder 
a fé e a esperança. Precisamos confiar em Deus e nos alegrar porque 
Jesus venceu a morte e nós, com sua força, podemos passar por isso e 
vencer essa pandemia.

O que o texto mais me tocou? O que ele mesmo me diz?

4. PARA PENSAR COM O PAPA FRANCISCO

O Papa Francisco, falando sobre o sábado santo, disse que o túmulo 
vazio quer desafiar, mover, interpelar, mas sobretudo quer encorajar-
nos a crer e confiar que Deus “se faz presente” em qualquer situação, 
em qualquer lugar e em qualquer pessoa. Ressuscitou da morte, 
ressuscitou do lugar donde ninguém esperava nada e nos espera para 
nos tornar participantes da sua obra de salvação.

Na Páscoa, Deus mostra todo o seu amor por nós. Ele nos ama tanto a 
ponto de atravessar toda a nossa existência, experimentar a angústia, 
o abandono, a morte e a mansão dos mortos para de lá sair vitorioso e 
nos dizer: “Não tenha medo, confia em mim!”

Jesus ressuscitou e, com Ele, ressurge a nossa esperança criativa para 
enfrentar os problemas atuais, porque sabemos que não estamos 
sozinhos.

Jesus é especialista em transformar as nossas mortes em vida. Com 
Ele, podemos realizar também nós a Páscoa: passar do fechamento 
à comunhão, da desolação ao conforto, do medo à confiança. Não 
fiquemos olhando para o chão amedrontados, olhemos paraJesus 
ressuscitado, pois é nele que podemos ter esperança e a certeza de 
sermos amados por ele.

5. PARA REZAR – HINO DA PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA

Exulte o céu e os anjos triunfantes
mensageiros de Deus desçam cantando.
Façam soar trombetas fulgurantes
à vitória de um Rei anunciando.

Alegre-se também a terra amiga
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que meia há tantas luzes resplandece.
E vendo dissipar-se a treva antiga
ao som do eterno Rei brilha e se aquece.

Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente
erguendo as velas do fogo novo.
E escute, reboando de repente
o aleluia cantado pelo povo. (...)

Sim, verdadeiramente é bom e justo
cantar ao Pai de todo o coração.
E celebrar seu filho Jesus Cristo
tornado para nós o novo Adão.

Foi ele quem pagou do outro a culpa
quando por nós a morte se entregou.
Para pagar o antigo documento
na cruz todo o seu sangue derramou.

Pois eis agora a Páscoa, nossa festa
em que o real Cordeiro se imolou.
Marcando nossas portas, nossas almas
com seu divino sangue nos salvou.

Esta é, Senhor, a noite em que do Egito
retirastes os filhos de Israel.
Transpondo o mar Vermelho a pé enxuto
rumo a terra onde correm leite e mel.

Ó noite em que a coluna luminosa
as trevas do pecado dissipou.
E aos que creem no Cristo em toda a terra
em novo povo eleito congregou!

Ó noite em que Jesus rompeu o inferno
ao ressurgir da morte vencedor.
De que nos valeria ter nascido
se não nos resgatasse em seu amor?

Ó Deus, quão estupenda caridade
vemos no vosso gesto fulgurar
Não hesitais em dar o próprio Filho
para a culpa dos servos resgatar.

Ó pecado de Adão indispensável
pois Cristo o dissolve em seu amor
Ó culpa tão feliz, que há merecido
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a graça de um tão grande Redentor!

Só tu, noite feliz, soubeste a hora
em que Cristo da morte ressurgia.
E é por isso que de ti foi escrito
a noite será luz para o meu dia.

Pois esta noite lava todo o crime
Liberta o pecador dos seus grilhões.
Dissipa o ódio e dobra os poderosos
Enche de luz e paz os corações.

Ó noite de alegria verdadeira
que prostra o Faraó e ergue os Hebreus.
Que une de novo ao céu a terra inteira
pondo treva humana a luz de Deus.

Na graça desta noite o vosso povo
acende um sacrifício de louvor.
Acolhei, ó Pai Santo, o fogo novo
não perde, ao dividir-se, o seu fulgor.

Cera virgem de abelha generosa
ao Cristo ressurgido trouxe a luz.
Eis de novo a coluna luminosa
que o vosso povo para o céu conduz.

O círio que acende as nossas velas
possa esta noite toda fulgurar.
Misture sua luz à das estrelas
cintile quando o dia despontar.

Que ele possa agradar-vos como o Filho
que triunfou da morte e vence o mal
Deus, que a todos acende no seu brilho
e um dia voltará, sol triunfal. Amém.

6. PARA REZAR – (pode rezar uma dezena do terço se quiser)

Pai nosso que estais nos céus...

7. ORAÇÃO CONCLUSIVA

Ó Deus de amor, senhor de toda a vida. Obrigado por ter ressuscitado 
Jesus da morte e me dar a possibilidade de ressuscitar com ele para a 
vida eterna. Obrigado por me amar do jeito que eu sou. Obrigado pela 
presença em minha vida e pela força que encontro para enfrentar e 
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superar este momento de medo, de angústia e de incertezas. Obrigado 
porque em ti eu me encontro seguro e forte. 

Peço-te que abençoes esta água. Quero aspergir minha casa e minha 
família para que esteja protegida de todos os males. E que tua presença 
traga muita paz, serenidade e alegria nesta Páscoa e sempre. Tudo 
isso te peço por meio de teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

(pode rezar algumas ave-marias enquanto faz a aspersão da água na casa)

25


