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Semana Santa
Na Semana Santa, entramos com Jesus em Jerusalém, acolhendo-o em nossa 

vida, proclamando-o Rei e Senhor de nossa vida. Com Ele sentamos à mesa da Ceia. 
Vivemos sua crucifixão e a de muitos irmãos massacrados pela maldade humana. Por fim, 
exultamos com sua ressurreição, vitória do Justo e Santo.

No Domingo de Ramos e da Paixão, celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém 
para realizar o mistério de sua Morte e Ressurreição. Em procissão, louvamos a Cristo, 
reconhecendo-o como nosso Senhor e Salvador. Revivemos a manifestação humilde quanto 
calorosa do povo pobre que o acolheu em Jerusalém. Pelos ramos, símbolo característico 
da celebração, proclamamos a realeza de Cristo. Ramos e palmas da aclamação e depois 
a cruz da condenação. Dois momentos deste domingo. O aclamado como o bendito que 
vem em nome do Senhor foi logo depois condenado como malfeitor e crucificado entre 
ladrões. Os ramos verdes de paz da acolhida a Cristo, guardados nas casas, devem recordar 
e fazer viver o compromisso de segui-lo com fidelidade. 

Quinta-feira santa: Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio, mandamento 
novo do Amor. Renovamos nosso compromisso de corresponder a estes dons como “fiéis 
depositários”. Dois gestos de Jesus concretizam seu ensinamento antes da Ceia e nela sobre 
o serviço e a doação aos outros e ao Pai: o lava-pés, “divina cortesia”, delicadeza de Deus 
por nós, e o pão e o vinho partilhados, tornados seu Corpo e seu Sangue. Lembrando a 
agonia após a Ceia, translada-se o Santíssimo para “o local da reposição”, para uma vigília 
de oração, em companhia dAquele que se fez companheiro eterno e amigo inseparável de 
todos até o fim dos tempos. 

Sexta-feira santa: Aquele que veio para dar vida em plenitude, que passou a 
vida fazendo o bem é contemplado morto na Cruz. Ele é o Servo sofredor que se entregou 
pela redenção da humanidade; o Cordeiro imolado pela salvação dos pecadores; o grão de 
trigo que devia ser posto na terra e morrer para produzir fruto. Dele, morto na cruz, nasceu 
a Igreja e, de seu lado aberto pela lança, brotaram os sacramentos. A morte do Filho de 
Deus é morte que multiplica a vida. A cruz não é árvore de morte, mas de vida. Ela é 
nossa salvação. Maria participou da agonia do Filho, observando e esperando. Via o Filho 
morrer e se sentia morrer com Ele, mas, com certeza, não deixava morrer nela a esperança.

Sábado santo – Vigília Pascal: Na “noite santíssima” deste dia, no contraste 
de escuridão e luz, as comunidades cristãs iniciam a liturgia da vigília pascal. No fogo 
novo, acendem o círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado. À luz de Cristo glorioso, 
contemplam as maravilhas de Deus na história da salvação (proclamação da Palavra), 
renovam seu batismo e celebram a Eucaristia. Assim, poderão irradiar a luz de Cristo no 
mundo obscurecido pelo materialismo, hedonismo e consumismo.

Domingo de Páscoa: No terceiro dia de sua morte, domingo, Cristo ressuscitou, 
vencendo o pecado e a morte. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu vida nova à 
humanidade. Ressuscitando, acordou em cada pessoa humana as sementes de imortalidade 
divina de que é portadora.
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A grande semana
Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém do Pará (PA)

“A Sagrada Escritura, confirmada pela experiência dos séculos, ensina à família 
humana que o progresso, grande bem para o homem, traz também consigo uma enorme 
tentação. De fato, quando a hierarquia de valores é alterada e o bem e o mal se misturam, 
os indivíduos e os grupos consideram somente seus próprios interesses e não o dos outros. 
Por esse motivo, o mundo deixa de ser o lugar da verdadeira fraternidade, enquanto o 
aumento do poder da humanidade ameaça destruir o próprio gênero humano. Se alguém 
pergunta como pode ser vencida essa miserável situação, os cristãos afirmam que todas as 
atividades humanas, quotidianamente postas em perigo pelo orgulho do homem e o amor 
desordenado de si mesmo, precisam ser purificadas e levadas à perfeição por meio da cruz 
e ressurreição de Cristo. Redimido por Cristo e tornado nova criatura no Espírito Santo, o 
homem pode e deve amar as coisas criadas pelo próprio Deus. Com efeito, recebe-as de 
Deus; olha-as e respeita-as como dons vindos das mãos de Deus” (Gaudium et Spes 37).

O acontecimento primordial da fé cristã é o Mistério Pascal de Jesus Cristo, em 
sua Morte e Ressurreição. Acreditamos com toda a força de nossa alma que a vida humana 
encontra sentido justamente em Cristo. Nele todas as esperanças podem se realizar e todos 
os esforços pelo bem e pela verdade chegam a porto seguro. Quando professamos a fé, 
temos a certeza de que Jesus Cristo é caminho, Verdade e Vida para todos. Cabe-nos 
respeitar as pessoas que têm outras convicções religiosas e existenciais, mas não nos é 
lícito omitir-nos na proclamação da verdade da fé.

Em torno da Ressurreição de Cristo, toda a prática religiosa cristã se organizou, 
no correr dos séculos. O dia dos dias é o domingo, pois Jesus venceu a morte, o pecado 
e a dor no primeiro dia da semana. Assim, para os cristãos esta realidade supera os ciclos 
naturais, ainda que dias, noites, meses e anos sejam vividos por nós junto com as outras 
pessoas. Vivemos entre dois polos de tensão, “dependurados” na certeza da Ressurreição 
e na volta do Senhor, no fim dos tempos, quando Deus for tudo em todos. Por isso a 
Igreja clama com confiança: “Anunciamos, Senhor, a vossa Morte, proclamamos a vossa 
Ressurreição! Vinde, Senhor Jesus!”

Do Domingo veio a semana cristã, dele se ampliaram os horizontes celebrativos, 
para que o mistério de Cristo se faça sempre presente e atual. Do dia da Ressurreição veio 
a Páscoa anual, celebrada com toda solenidade. Os mistérios da vida de Cristo vieram, 
pouco a pouco, a ser comemorados, sempre com a Santa Missa, presença e renovação do 
Sacrifício do Calvário, tudo marcado pela abundante proclamação da Palavra de Deus. 
As pessoas que escolheram seguir Jesus Cristo e o fizeram com radicalidade, que nós 
chamamos de santos e santas, são recordadas no dia de sua Páscoa pessoal na morte, o que 
levou a Igreja a celebrar, também com a Santa Missa, seus exemplos e sua intercessão orante 
pelos que caminham rumo à pátria definitiva. Nosso calendário é chamado “litúrgico” 
porque se organiza em torno do único mistério, Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu 
e ressuscitou para nos salvar. A cada ano, retornamos apenas às mesmas celebrações, mas 
nos encontramos crescidos e mais amadurecidos na fé, para testemunhá-la mais ainda.
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Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo da Quaresma/Ano B – 04.03.2018

 - Cristo, novo templo e o culto agradável a Deus
 - Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
 - CF: “Fraternidade e superação da violência” – “Em Cristo, somos todos irmãos”
  Cor litúrgica:                                                                     Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

(Para a procissão, cruz, cartaz da CF, Bíblia ou Lecionário, onde houver, 
figura com os dez mandamentos...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2011/10) Ref.: /: Que nossos olhos não se 

fechem à tua graça que nos renova. Cremos, Senhor, e 
seguiremos os teus caminhos por toda a vida.:/

Anim.: Neste espaço de nossa celebração litúrgica, nos reunimos em Cristo para 
louvar a Deus Pai, escutando o que nos diz, especialmente neste tempo quaresmal, 
com a Campanha da Fraternidade, procurando renovar, na mente e no coração, os 
compromissos da Aliança batismal. 

A. (Canto Lit. 2018/28)1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida,/ a tua Igreja 
se propõe a superar/ a violência que está nas mãos do mundo,/ e sai do íntimo 
de quem não sabe amar. 

Ref. Fraternidade é superar a violência!/ É derramar, em vez de sangue, mais 
perdão!/ É fermentar na humanidade o amor fraterno!/ Pois Jesus disse que 
“somos todos irmãos”. 

2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho,/ e cultivá-los com carinho e 
proteção,/ não mais verá a violência em sua terra./ Levar a paz é compromisso 
do cristão! 

4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça,/ pleno de paz, de harmonia e 
unidade./ Sonhamos ver um novo céu e uma nova terra:/ todos na roda da 
feliz fraternidade.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça de Deus Pai que nos dá sua lei de amor, a paz de nosso Senhor Cristo, 

que veio para servir, e a luz do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (-“Dia Eucarístico” – encontro diocesano do Apostolado da Oração, em Erechim, 

neste domingo / reunião dos padres e diáconos, terça-feira / Dia Internacional da 



- 6 -

Mulher, quinta-feira / “24 horas para o Senhor”, sexta-feira e sábado / CF sobre 
superação da violência ...) 

Pedido de perdão
D. Ao sermos batizados, no templo do Senhor, casa da comunidade, prometemos 

renunciar ao mal e seguirmos com fidelidade a palavra da vida, o Evangelho da 
salvação. Peçamos perdão a Deus se nem sempre vivemos de acordo com o que 
celebramos. 

L. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade 
de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que enviais vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende 

piedade de nós.  
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo e do vosso Sangue, tende 

piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus, Deus onipotente e compassivo...
A. Amém. 
D. OREMOS. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 

indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei 
esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas 
faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Quar. B, Paulinas-Paulus, p. 434-438)
A. O culto agradável a Deus deve ser expressão da obediência a seus mandamentos 

e do respeito aos irmãos e irmãs, seus templos vivos em Cristo.

1ª Leitura: Ex 20,1-3.7-8.12-17
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: “Eu sou o Senhor teu Deus 

que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de 
mim. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor 
não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de 
santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos 
anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás. Não cometerás 
adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. 
Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, 
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nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa 
alguma que lhe pertença”. 

- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus.
 
Salmo: Sl 18(19b)
S. Senhor, tu tens palavras de vida eterna!
A. Senhor, tu tens palavras de vida eterna!
S. 1. - A lei do Senhor Deus é perfeita,* conforto para a alma! - O testemunho do 

Senhor é fiel,* sabedoria dos humildes. 
2. - Os preceitos do Senhor são precisos,* alegria ao coração. - O mandamento do 

Senhor é brilhante,* para os olhos é uma luz.
3. - É puro o temor do Senhor,* imutável para sempre. - Os julgamentos do Senhor 

são corretos* e justos igualmente. 
4. - Mais desejáveis do que o ouro são eles,* do que o ouro refinado. - Suas palavras 

são mais doces que o mel,* que o mel que sai dos favos. 

2ª Leitura: 1Cor 1,22-25
A. Graças a Deus. 
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus!/ Glória a vós, ó 

Cristo, Verbo de Deus!:/
S. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, todo aquele que crer nele 

há de ter a vida eterna. 
A. /: Glória a vós...

Evangelho: Jo 2,13-25

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________

Na liturgia de hoje, Jesus recorda que somos templos vivos e que não pode faltar 
respeito e dignidade aos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nesse 
sentido, durante o tempo da Quaresma, a Igreja Católica promove, aqui no Brasil a 
Campanha da Fraternidade com o tema: Fraternidade e superação da violência e o 
lema: “Em Cristo, somos todos irmãos”. Esta Campanha é uma ótima oportunidade 
para refletirmos, neste tempo quaresmal, a dimensão da paz em todos os ambientes que 
marcamos presença. Deus quer que sejamos homens e mulheres que promovam a paz. 

Na leitura do livro do Êxodo, Deus nos oferece os Dez Mandamentos. São normas 
fáceis de serem guardadas e regulam as relações das pessoas entre si e com Deus. Os 
Dez Mandamentos não são leis severas, incompreensíveis ou impostas para tirar a nossa 
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liberdade. Ao contrário, podem ser comparadas com a sinalização nas rodovias que não 
é implantada para limitar a liberdade, mas para orientar e indicar o caminho certo. Quem 
segue o caminho proposto por Deus não se torna vítima do próprio egoísmo, não destrói 
a própria vida e a dos outros. 

No Evangelho, lemos que Jesus expulsou os vendilhões do Templo. De lugar do 
culto a Deus, o templo havia se transformado num centro de comércio. Jesus, vendo isso, 
expulsa os negociantes que estavam transformando o templo de Deus num mercado. E 
aproveitou da ocasião para dizer que Ele é o novo lugar de encontro com Deus.

As nossas celebrações e orações devem ser significativas para Deus. Os sacrifícios 
que mais agradam a Deus são as obras de amor, o serviço generoso prestado ao ser 
humano, especialmente aos mais necessitados. O grande pecado do mundo moderno 
é a divinização do mercado, que virou uma espécie de religião que cultua a riqueza, o 
poder, justificando no mundo uma desigualdade terrível, corrompendo às vezes a própria 
religião.

O mercado de hoje repete exatamente as opressões do faraó: não observa nenhum 
dos mandamentos. Vejamos: ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, o mercado 
adora o dinheiro e o poder; ao invés de não tomar o nome de Deus em vão, o mercado 
usa o nome de Deus para justificar a guerra e tantas barbaridades; ao invés de guardar 
domingos e festas, o mercado pressiona para que se trabalhe; ao invés de honrar pai e 
mãe, o mercado, muitas vezes, desmonta a família; o mercado também nos ensina todo 
santo dia a cobiçar de tudo através da propaganda desenfreada.

Outro recado importante: a vida da pessoa humana é sagrada. Nós somos o templo 
de Deus. Profanar a vida de uma pessoa é profanar o templo, a morada de Deus. E a 
Campanha da Fraternidade nos lembra que a Igreja tem a grande missão de recordar a 
toda sociedade que a pessoa humana é templo sagrado e que, muitas vezes, é profanado 
pela violência, pela criminalidade, pela exploração e todas as formas de injustiça. O 
culto sagrado a Deus deve supor o respeito à pessoa humana. Só assim o nosso culto 
será agradável a Deus. Que Deus vos abençoe e ilumine nossa caminhada quaresmal!

Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim

Profissão da fé
(Sugere-se a da página 14 do livro “ao redor da mesa....”)

Oração dos fiéis
D. Em Cristo, novo templo de Deus, apresentemos nossas preces ao Pai para que nos 

renove na fé e nos confirme em seu amor. 
A. Socorrei-nos, Senhor, com vossa graça.
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L. 1. Para que nossa celebração litúrgica, em vossa Casa, seja precedida e seguida 
da fidelidade a vossos mandamentos, nós vos pedimos:  

2. Para que a construção e a conservação do recinto sagrado da celebração litúrgica 
de nossa comunidade seja expressão de nossa fidelidade à Aliança convosco, nós 
vos pedimos:

3. Para que a sociedade supere qualquer discriminação e agressão à mulher e lhe 
garanta a participação em todos os seus setores, nós vos pedimos:

4. Para que o “Dia Eucarístico”, encontro do Apostolado da Oração em nossa 
Diocese, neste domingo, dê novo impulso à participação de todos na santa Missa, 
nós vos pedimos: 

5. Para sermos construtores de uma sociedade justa e sem violência, nós vos pedimos:
D. No espírito quaresmal de cultivo mais intenso da oração, rezemos pelas vocações, 

como em todo primeiro domingo de cada mês: 
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Buscando seguir o exemplo de Cristo que ofereceu sua vida ao Pai pela 

nossa salvação, façamos nosso rito de oferta.
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos ....
D. Ó Deus de bondade, concedei-nos por esta celebração que, pedindo perdão de 

nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação!
D. É sempre muito bom e justo agradecer-vos, ó Deus Pai, porque nunca vos cansais 

de nos perdoar e sempre nos chamais a viver no vosso amor que traz felicidade 
completa.

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. De fato, ó Deus, quando quebramos vossa aliança, vós nos destes vosso Filho 

para criar novo laço de amizade convosco e nele nos concedeis sempre tempo 
renovado de graça e reconciliação.
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A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Concedei-nos, ó Deus, a força do vosso Espírito vivermos na unidade da vossa 

Igreja, sem nenhuma divisão, com nosso Papa N., nosso Bispo N, nossos padres, 
diáconos e todos os ministros. 

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Fazei-nos crescer nesta união até o dia em que estivermos convosco na eternidade, 

com a Virgem Maria, com seu esposo São José, com todos os santos e os nossos 
irmãos falecidos que confiamos à vossa misericórdia.

A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, unidos em Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Em comunhão com toda a Igreja na caminhada para a Páscoa, rezemos como 

Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias no sacrário e coloca 
sobre o altar).

D. É sempre confortador provar a bondade de Deus e feliz é que nele coloca a razão 
de sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...

A. Senhor, eu não sou digno.... 
Anim.: Cristo se dá a nós como Pão da Vida para sermos fiéis ao seu único 

mandamento de realizar a vontade do Pai. 
A. (Canto lit. 2012/8 e 2015/14) 1. Vem, ó meu povo, partilhar da minha mesa./ 

Com muito amor esse banquete eu preparei./ Este alimento será força na 
fraqueza,/ levanta e come deste pão que consagrei.

Ref. /: Nós te louvamos, ó Senhor, por teu carinho/ que se faz pão, se faz palavra 
e traz perdão./ A Eucaristia nos sustenta no caminho/ nutre a esperança e 
fortalece na missão.:/

2. Eu te proponho um novo Reino de Justiça,/ que tem por lei a igualdade, a 
compaixão./ Não te dominem o egoísmo e a cobiça!/ recorre à força da palavra 
e da oração.

3. No monte santo da oração, da Eucaristia/ encontrarás alento e paz, conforto, 
enfim./ Mas na planície da missão, no dia-a-dia/ irmãos sofridos já te esperam. 
Vai por mim!

4. A minha casa é lar que acolhe, é doce abrigo,/ mas a morada que prefiro é o 
coração./ Me alegra o culto que me prestas, como amigo,/ me alegra mais de 
te ver cuidar do teu irmão.

5. Por tanto amar eu entreguei meu próprio Filho./ Pra te salvar Ele se deu, 
morreu na cruz./ Se o mal te fere e do teu rosto ofusca o brilho/ combate as 
trevas! Faze o bem! Procura a luz!
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D. OREMOS
Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na 

terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa 
vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, Dia Internacional da Mulher, 
dia 08,  doentes, falecidos, Campanha da Fraternidade....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Quando o povo estava sendo infiel a Deus, Josué convocou uma assembleia 

de todo o povo e exigiu uma decisão: seguir ou não os mandamentos, adiantando 
que de sua parte, serviria ao Senhor. Renovemos este compromisso de fidelidade 
à Aliança.  
A. (Canto Lit. 2014/16 e 2008/20) /:Eu mais a minha família serviremos ao 
Senhor!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda docilidade aos seus mandamentos, nesta 

caminhada quaresmal, para oferecer-lhe o culto sincero e celebrardes a vitória da 
Páscoa. E que vos abençoe Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Abri o vosso coração ao amor a Deus e aos irmãos; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Oração da CF 2018:
Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor

e vos agradecemos por ter enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão.
Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e, cheio de ternura e compaixão, 

sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia.
Derramai sobre nós o Espírito Santo, para que, com o coração convertido, 

acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores de uma sociedade justa e 
sem violência, para que, no mundo inteiro, cresça o vosso Reino de liberdade, 

verdade e de paz. Amém!
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Lembretes:
- Segunda-feira, 14h, 1ª reunião anual do Conselho Diocesano de Presbíteros e a 

seguir, 1ª reunião do ano do Colégio de Consultores no Centro Diocesano; 19h, 
1ª reunião do ano da Coordenação Diocesana de Pastoral, no Centro de Pastoral. 

- Terça-feira, 08h30, 1ª reunião anual dos bispos, padres e diáconos, no Seminário.
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área de São Valentim, em Benjamin Constant do Sul.
- Quinta-feira, Dia Internacional da Mulher – 08h30, reunião da Área Pastoral de 

Erexim, na Catedral São José.
Sexta-feira, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à Páscoa, com 

igrejas abertas e atendimento de confissões.
- Sábado, 08h30, reunião da equipe de coordenação do Núcleo dos Religiosos da 

Diocese de Erexim, no Colégio São José.

Leituras da semana:
dia 05, 2ªf: 2Rs 5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30; dia 06, 3ªf: Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); 

Mt 18,21-35; dia 07, 4ªf, Stas. Perpétua e Felicidade: Dt 4,1.5-9; Sl 147(147b); Mt 
5,17-19; dia 08, 5ªf, S. João de Deus: Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23; dia 09, 
6ªf, Sta. Francisca Romana: Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b-34; dia 10, sáb.: 
Os 6,1-6; Sl 50(51); Lc 18,9-14; dia11, dom. – 4º Quar.B: 2Cr 36,14-16.19-23; 
Sl 136(137); Ef 2,4-10; Jo 3,14-21 (Jesus vida e luz).

  Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de conversão 
quaresmal. Um caminho pessoal, comunitário e social que visibilize a 
salvação paterna de Deus.  “Fraternidade e superação da violência” é o 
tema da Campanha para a Quaresma, em 2018. O Evangelho de Mateus 
inspira o lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8). Sofremos e estamos 
quase estarrecidos com a violência. Não apenas com as mortes que 
aumentam, mas também por ela perpassar quase todos os âmbitos da 
nossa sociedade. A ética que norteava as relações sociais está esquecida. 
Hoje, temos corrupção, morte e agressividade nos gestos e nas palavras. 
Assim, quase aumenta a crença em nossa incapacidade de vivermos 
como irmãos. “Por ‘violência cultural’ entendem-se as condições em 
razão das quais uma determinada sociedade reconhece como violência 
atos ou situações em que determinadas pessoas são agredidas. A violência 
cultural não é, necessariamente, uma causa da violência direta, mas cria 
as condições em meio às quais chega a tornar-se difícil, para a sociedade, 
reconhecer um sistema como violento”.
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo da Quaresma/Ano B – 11.03.2018

- A vida plena e a salvação de Deus em Cristo, seu Filho
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- CF: “Fraternidade e superação da violência” – “Em Cristo, somos todos irmãos”
  Cor litúrgica: ROXO OU ROSA                                Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

 1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 2010/5) Eu te agradeço, Senhor!/ Eu te agradeço, 

Senhor!/ Eu te agradeço, Senhor! Pelo teu imenso amor! 
(Bis)

Anim.: Por maiores que sejam nossas infidelidades, Deus usa 
sempre de misericórdia para conosco.  Se fizéssemos o mesmo 
entre nós, venceríamos a violência e suas causas e ajudaríamos 
a construir uma sociedade de harmonia e de paz, como nos 
pede a Campanha da Fraternidade. 

A. (Canto Lit. 2018/28)1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida,/ a tua Igreja 
se propõe a superar/ a violência que está nas mãos do mundo,/ e sai do íntimo 
de quem não sabe amar. 

Ref. Fraternidade é superar a violência!/ É derramar, em vez de sangue, mais 
perdão!/ É fermentar na humanidade o amor fraterno!/ Pois Jesus disse que 
“somos todos irmãos”. 

2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho,/ e cultivá-los com carinho e 
proteção,/ não mais verá a violência em sua terra./ Levar a paz é compromisso 
do cristão! 

5. Tua Igreja tem o coração aberto,/ e nos ensina o amor a cada irmão./ Em 
Jesus Cristo, acolhe, ama e perdoa,/ quem fez o mal, caiu em si, e quer 
perdão. 

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz, a alegria e o amor de Cristo, o maior sinal do amor do Pai, enviado ao 

mundo para nos salvar, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... domingo com convite especial à alegria porque Deus é misericordioso e pela 

proximidade da Páscoa / CF sobre superação da violência ...)  
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Pedido de perdão
D. Sempre que reconhecermos nossas faltas e confiarmos na sua misericórdia, 

Deus nos acolhe e nos renova em seu amor. Peçamos, pois, com humildade, o seu 
perdão. (pausa)

A. (Canto Lit. 2014, nº 4 e 2015/6) 1. Do amor eu fugi, do irmão me esqueci,/ não 
abri meu coração e neguei o meu perdão.

Ref. Perdão, Senhor! Perdão, meu Deus, eu pequei!/: Teu amor eu recusei, do 
irmão me afastei.:/

2. Pobres eu não socorri, nus também eu não vesti,/ dos doentes me afastei e aos 
presos desprezei.

3. Eu tentei recomeçar, ir ao próximo encontrar,/ pois a lei manda amar e a 
todos se doar.

D. Deus rico em misericórdia...                                       ....
A. Amém. 
D. OREMOS. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a 

reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das 
festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Quar. B, Paulinas-Paulus, p. 439-442)
Anim.: Em sua misericórdia, Deus envia seu Filho para dar vida plena a todos, sem 

levar em conta as faltas contra ele. 

1ª Leitura: 2Cr 36,14-16.19-23
L. Leitura do Segundo Livro das Crônicas.
Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas 

infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram 
o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de 
seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, 
admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do 
seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, 
desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o 
seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus 
e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a todas as construções 
fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou 
cativos para a Babilônia, todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se 
escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. 
Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias: 
“Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos 
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os dias da desolação, até que se completem setenta anos”. No primeiro ano 
do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, 
pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da 
Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a 
seguinte proclamação: “Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, 
deu-me todos os reinos da terra, e encarregou-me de lhe construir um templo 
em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu 
povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha a caminho”.  - 
Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 136(137) 
S. Que se prenda minha língua ao céu da boca / se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. 
A. Que se prenda minha língua ao céu da boca / se de ti, Jerusalém, eu me 

esquecer. 
S. 1. = Junto aos rios de Babilônia + nos sentávamos chorando,* com saudades de 

Sião. - Nos salgueiros por ali* penduramos nossas harpas.
2. - Pois foi lá que os opressores* nos pediram nossos cânticos; - nossos guardas 

exigiam* alegria na tristeza; - “Cantai hoje para nós* algum cântico de Sião!”
3. = Como havemos de cantar + os cantares do Senhor* numa terra estrangeira? = Se 

de Ti, Jerusalém, + algum dia eu me esquecer,* que resseque a minha mão!
4. = Que se cole a minha língua + e se prenda ao céu da boca,* se de ti não me 

lembrar! - Se não for Jerusalém* minha grande alegria!

2ª Leitura: Ef 2,4-10 
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus!/ Glória a vós, ó 

Cristo, Verbo de Deus!:/
S. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, todo aquele que crer nele 

há de ter a vida eterna. 
A. /: Glória a vós...

Evangelho: Jo 3,14-21

Mensagem do Bispo Dom José

Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________

A Páscoa se aproxima cada vez mais e, por isso, somos convidados à alegria, 
lembrando que o amor supera toda tristeza. A certeza do amor de Deus nos enche de 
alegria e afasta de nós qualquer atitude de tristeza e de medo. 
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O Evangelho de hoje fala da serpente de bronze erguida no deserto. Na difícil 
passagem pelo deserto, o povo hebreu sofreu com o sol quente, a sede, a falta de 
alimentos, o desânimo e para dificultar ainda mais, aparecem as serpentes venenosas 
que picam mortalmente as pessoas. Moisés desesperado dirige-se ao Senhor. Ele 
manda erguer uma serpente num poste. As pessoas picadas deveriam olhar para a 
serpente para serem curadas. 

Os rabinos diziam que as pessoas eram curadas não porque dirigiam o seu 
olhar para a serpente, mas porque erguiam o seu coração para Deus e confiavam 
nele. Era o Senhor que as salvava e não o objeto de bronze. Jesus recupera essa 
imagem como sinal de tudo o que lhe iria acontecer. Ele também será levantado 
numa cruz e todos os que o contemplarem encontrarão a salvação para suas vidas. 
Olhar para Jesus numa cruz significa crer nele. Significa acolher a sua mensagem.

Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho Jesus. No amor de Deus Pai, 
entendemos a possibilidade de divinizar o amor humano. Não é o mal, mas o amor 
de Deus que prevalece definitivamente. 

O desejo de Jesus é a salvação de todos. Ele não quer a condenação de ninguém. 
Quer a realização, a felicidade. Mas também somos convidados a fazer a nossa 
parte escolhendo o caminho da paz e da salvação. Tudo o que Jesus faz é a favor 
da vida, para que a humanidade seja salva. Ele não veio condenar a humanidade; 
ao contrário, mediante sua prática de vida, propõe a todos a vida plena, a salvação. 

Jesus não julga ninguém, nem condena. Simplesmente provoca à tomada de 
posição. Mostra o que cada pessoa é a partir daquilo que faz a favor ou contra a 
vida. São as próprias pessoas que se julgam a partir das escolhas que fazem a favor 
ou contra a vida.

Por isso, com a finalidade de proteger a vida e estimular a solidariedade 
entre as pessoas, a Campanha da Fraternidade deste ano tem como objetivo refletir, 
meditar e rezar sobre a paz. Precisamos dar um basta em tantos sinais de morte e 
violência presentes em nossa sociedade. Jesus é o Príncipe da Paz que quer nos ver 
vivendo em harmonia buscando o perdão, o entendimento.  

Que neste Ano Nacional do Laicato Deus dê a força para todos os leigos e 
leigas serem promotores da paz em nossa sociedade como nos pede a Campanha 
da Fraternidade. Que sejamos construtores da paz, de uma forma artesanal como 
nos diz o papa Francisco. Ou seja uma paz construída através dos pequenos gestos, 
das pequenas atitudes, no dia a dia de nossa vida. Continuemos nossa caminhada 
quaresmal nos preparando para a grande festa da vida, da Ressurreição.  Que o Deus 
misericordioso vos abençoe e vos proteja!

Dom José Gislon - Bispo Diocesano de Erexim
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Profissão da fé
D. (Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder ...

Oração dos fiéis
D. Na certeza de que Deus nos ama sem levar em conta nossas faltas, apresentemos-

lhe nossas preces.
A. Senhor, sede favorável à nossa súplica.
1. Para que o anúncio de vosso amor por todas as pessoas ajude a todas as nações a 

criar relações pacíficas, nós vos pedimos;
2. Para que a prática da misericórdia nos ajude a viver o perdão, condição 

indispensável para superar a violência, nós vos pedimos: 
3. Para que os cristãos leigos e leigas, neste ano a eles dedicado, cresçam no 

compromisso de irradiar a luz da vossa Palavra em todos os ambientes, nós vos 
pedimos:

4. Por aqueles que ocupam cargos nos três âmbitos do poder público, a fim de que 
atuem sempre e unicamente à luz da verdade e da justiça, nós vos pedimos: 

5. Para que nossa vida diária corresponda às celebrações litúrgicas realizadas neste 
nosso templo, nós vos pedimos:

D. Com a Igreja no Brasil empenhando-se por uma sociedade sem violência, 
rezemos - Deus e Pai,

A. nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por terdes 
enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão.

D. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra
A. e, cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e 

misericórdia.
D. Derramai sobre nós o Espírito Santo,
A. para que, com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos 

construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que, no mundo 
inteiro, cresça o vosso Reino de liberdade, verdade e de paz. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferta, expressemos nossa gratidão a Deus por sua infinita 

misericórdia para conosco. 
A. (Nº 224) 1. Um coração para amar, pra perdoar ....
D. Ó Deus, concedei-nos produzir muitos frutos de conversão e oferecer-vos nossos 

donos com alegria pelo bem todos. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
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A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque de tal modo amastes o mundo que nos 

destes vosso próprio Filho, a fim de que todo o que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque neste tempo quaresmal corrigis 

nossos males, elevais nossos sentimentos e fortaleceis nosso espírito fraterno, 
especialmente através da Campanha da Fraternidade.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os 

oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os 
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação, 

aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa 
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito 

Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra 
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, 
nosso Bispo José, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e 
com todas as pessoas de boa vontade. 

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Maria, 

nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós para 
alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

na esperança da salvação,(__________---- pode citar nome de falecidos recentes).
Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.

A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as  hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo 

espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o 
Senhor Jesus nos ensinou:
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A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida.. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia 
do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Deus nos enviou seu Filho como sinal maior de seu amor para conosco. Ele, 

por sua vez, nos alimenta com seu próprio Corpo, o Pão da Vida.
A. (Nº 284) Ref. O pão da vida, a comunhão, nos une .....
D. OREMOS. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai 

nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre 
o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
 D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, Campanha da Fraternidade,  
doentes, falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Conforme o Evangelho de hoje, andemos na luz da Verdade e a irradiemos 

por toda parte em que estivermos.
A. A. (Canto Lit. 2013/12) Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre,/ sejam 

luminosas vossas mãos e as mentes!/:Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda a luz da verdade, nesta caminhada 

quaresmal, para irradiardes o esplendor do evangelho na sociedade e assim 
viverdes a vitória da Páscoa. E que vos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai 
e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. A alegria e a misericórdia do Senhor sejam a vossa força; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
 
(Nº 548) 1. Vinde, alegres cantemos, / a Deus demos louvor: / nosso Pai exaltemos 

/ sempre com mais fervor.
Estr.: São José, a vós nosso amor, / sede nosso bom protetor. / Aumentai o nosso 

fervor!
2. São José Operário / que em Nazaré trabalhou. / Num “servir” tão humilde, 

/ lá se santificou.
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CF e quaresma
- A Campanha da Fraternidade nos pede atenção e conversão. Desperta para uma 

cultura de fraternidade, apontando os princípios de justiça, denunciando ameaças 
e violações da dignidade e dos direitos, abrindo caminhos de solidariedade. A vida 
fraterna é a síntese do Evangelho: “Como meu Pai me ama, assim também eu 
vos amo. Permanecei no meu amor” ( Jo 15,9). Ela testemunha a nossa dignidade 
como verdadeiros filhos e filhas de Deus. A Campanha acontece no tempo forte 
da Quaresma. Neste tempo litúrgico a prática da esmola, da oração, do jejum, a 
conversão e a Campanha da Fraternidade tornam-se oportunidades de experimentar 
a vida nova capaz de gerar, ao mesmo tempo, a conversão pessoal, comunitária e 
social. A Campanha da Fraternidade de 2018 é um instrumento à disposição das 
comunidades cristãs e de todas as pessoas de boa vontade para superar a violência 
vivendo como irmãos! O cristão no caminho quaresmal, na busca de conversão, 
estará disposto a ajudar a superar a violência (Texto Base da CF, 14 e 15).

Lembretes:
- Segunda-feira, das 09h às 10h30, reunião da coordenação da Pastoral da Saúde no 

Centro Diocesano de Pastoral; 08h30min, reunião da Comissão de Diáconos do 
Regional Sul 3 da CNBB.

- Segunda e terça-feira, 1ª reunião anual dos coordenadores diocesanos de pastoral, 
na sede do Secretariado Regional Sul 3 da CNBB, em Porto Alegre.

- Terça-feira, 08h30, aula inaugural no ITEPA; 14h, assembleia do ITEPA, em Passo 
Fundo.

- Quinta-feira, das 0830 às 12h, reunião das coordenadoras paroquiais da Pastoral da 
Pessoa Idosa; 19h, reunião do Setor das Pastorais Sociais, no Centro Diocesano.

- Sábado, das 08h30 às 11h30, no Centro Diocesano, reunião das assessoras da 
Infância e Adolescência Missionária; das 8h30 às 17h, retiro da Equipe Vocacional, 
em Marcelino Ramos. 

- Domingo, festa do padroeiro na Catedral São José, padroeiro também da Diocese.

Leituras da Semana: 
dia 12, 2ªf: Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 14,43-54; dia 13, 3ªf: Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); 

Jo 5,1-6; dia 14, 4ªf: Is 49.8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-30; dia 15, 5ªf: Ex 32,7-14; 
Sl 105(106); Jo 5,31-47; dia 16, 6ªf: Sb 2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-30; 
dia 17, sáb.: Jr 11,18-20; Sl 7; Jo 7,40-53; dia 18, dom. - 5º Quar.B: Jr 31,31-34; 
Sl 50(51); Hb 5,7-9; Jo 12,20-33 (Morte e glorificação).

Visite a Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251
(entrada para o Seminário de Fátima). Dispõe de bíblia, livros de espiritualidade, 

cartões, imagens, terços, escapulários, medalhas, objetos litúrgicos....
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Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo da Quaresma/Ano B – 18.03.2018

- Doar a vida como Jesus é caminho do seu discípulo   
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- CF: “Fraternidade e superação da violência” – “Em Cristo, somos todos irmãos”
  Cor litúrgica: ROXO                                                 Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. (Canto Lit. 205/14) Queremos ver Jesus, queremos! 

Queremos ver Jesus, queremos! Ele é o Caminho, a Verdade 
e a Vida! Queremos ver Jesus, Jesus!

Anim.: Mesmo com a facilidade da comunicação virtual de 
nossos dias, temos necessidade do encontro presencial, de ver, 
abraçar e escutar familiares e pessoas de nossa intimidade. Na 
fé, precisamos experimentar a presença de Jesus,  falar com Ele 
na oração pessoal, familiar e comunitária, seguindo-o bem de perto na cmainhada 
para a Páscoa, motivados pela Campanha da Fraternidade. 

 (Canto Lit. 2018/28)1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida,/ a tua Igreja se 
propõe a superar/ a violência que está nas mãos do mundo,/ e sai do íntimo de 
quem não sabe amar. 

Ref. Fraternidade é superar a violência!/ É derramar, em vez de sangue, mais 
perdão!/ É fermentar na humanidade o amor fraterno!/ Pois Jesus disse que 
“somos todos irmãos”. 

2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho,/ e cultivá-los com carinho e 
proteção,/ não mais verá a violência em sua terra./ Levar a paz é compromisso 
do cristão! 

3. A exclusão que leva à morte tanta gente,/ corrompe vidas e destrói a criação./ 
“Basta de guerra e violência, ó Deus clemente!”/ É o clamor dos filhos teus 
em oração.

4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça,/ pleno de paz, de harmonia e 
unidade./ Sonhamos ver um novo céu e uma nova terra:/ todos na roda da 
feliz fraternidade.

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
D. Que o amor misericordioso de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, que, a exemplo 

do grão de trigo, morre para dar mais vida, e a luz do Espírito Santo estejam 
convosco. 

A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
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A vida na liturgia
D. (... última semana da caminhada quaresmal com encontros de grupos, oração da 

via-sacra, celebrações com confissões, reflexões da CF .../ solenidade de São José, 
segunda-feira  ...)

Pedido de perdão
D. Rumo à Páscoa, vitória do  Cristo sobre o pecado e a morte, somos convidados 

a morrer também nós para   pecado, a fim de ressurgismos para uma vida nova, 
vivendo verdadeiramente como irmãos para superarmos toda a violência. 
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia divina. 

Canto Lit. 2015/7) 1. Senhor, se tua voz não ouvi/ e por caminhos do mal me 
perdi:

Ref /:Piedade, Senhor! Piedade, Senhor!.:/
2. Senhor, se não te amei no irmão,/ fechando a ele o meu coração:
3. Senhor, se não cumpri meu dever/ e se o bem eu deixei de fazer:
D. Deus, Criador e Pai, tenha...
A. Amém. 
D. OREMOS. Senhor, nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com 

alegria na mesma caridade que levou o vosso filho a entregar-se à morte no 
seu amor pelo mundo. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º D. Quar. B, Paulinas-Paulus, p. 443-446).
Anim.:Tendo a lei de Deus na mente e no coração e  percorrendo o caminho de 

Cristo até a Cruz, participaremos da sua ressurreição. 

1ª Leitura: Jr 31,31-34 

Salmo:  Sl 50(51) 
S. (Canto Lit. 2012/5 e 2015/10) Criai em mim um coração que seja puro, / dai-me 

de novo um espírito decidido. 
A. Criai em mim um coração que seja puro, / dai-me de novo um espírito 

decidido. 
(ou: Criai em mim um coração que seja puro)
S. 1. - Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, 

purificai-me!  - Do meu pecado, todo inteiro, me lavai* e apagai completamente 
a minha culpa!

2. - Criai em mim um coração que seja puro,* dai-me de novo um espírito decidido. - Ó 
Senhor, não me afasteis de vossa face* nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!
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3. - Dai-me de novo a alegria de ser salvo* e confirmai-me com espírito generoso! - 
Ensinarei vossos caminhos aos pecadores,* e para vós se voltarão os transviados. 

2ª Leitura: Hb 5,7-9 
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus!/ Glória a vós, ó 

Cristo, Verbo de Deus!:/
S. Se alguém me quer seguir, que venha atrás de mim; e onde eu estiver, ali estará 

meu servo. 
A. Glória a vós, ó Cristo,
Evangelho: Jo 12,20-33

Mensagem do Bispo Dom José
Estamos chegando ao final da Quaresma. No próximo domingo iniciaremos 

a Semana Santa, com o Domingo de Ramos. Nesse dia, também concluiremos a 
Campanha da Fraternidade de 2018 com o tema: Fraternidade e superação da 
violência e o lema: “Em Cristo, somos todos irmãos”.

No Evangelho de hoje recebemos de Jesus o anúncio de que sua glória passa 
pela experiência do grão que cai na terra e precisa morrer para produzir e dar 
vida a todos os povos. É o milagre da vida que nasce da morte, isto nos lembra a 
Ressurreição.

O grão lançado à terra morre para que possa brotar e frutificar. Jesus é o grão 
lançado à terra que ressuscitou e produziu muitos e bons frutos. Nosso encontro com 
ele há de nos levar a sermos generosos em nossa doação, para que nossa vida não 
fique estéril, mas seja coroada de ações e gestos concretos de fraternidade e amor.

O Evangelho interpreta a morte de Jesus como uma manifestação de seu amor.  
Para ele as pessoas crescem e se realizam somente quando amam, ou seja, quando 
doam a vida pelos outros. Jesus deu a sua vida aceitando a morte de cruz como um 
passo necessário para gerar mais vida para todos. 

A primeira leitura nos fala da Nova Aliança que Deus vai fazer com seu povo. 
Uma aliança não escrita em tábuas de pedra, mas impressa na mente e no coração 
do ser humano. Acreditar no futuro e na força da semente dá sentido a todo esforço, 
doação e até ao sofrimento. 

O caminho de Jesus é o caminho da solidariedade: sua proposta não discrimina 
ninguém, é aberta para todas as culturas. “Queremos ver Jesus” é o que dizem alguns 
pagãos, que tinham subido a Jerusalém para prestar culto a Deus, na festa da Páscoa. 
Filipe ouve esse pedido, chama André, e os dois juntos transmitem esse desejo a 
Jesus. 

Hoje, mesmo sem saber se expressar desse modo, são muitos os que querem 
ver, conhecer e encontrar Jesus. Na verdade, ele é a resposta aos anseios mais 
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profundos do ser humano. O caminho de Jesus não é o caminho da glória deste 
mundo, mas o caminho do grão de trigo que morre para dar mais vida. A cruz de 
Jesus não foi um decreto de Deus, mas a consequência de sua solidariedade com o 
destino da humanidade.

Peçamos a Deus por todos os leigos e leigas que, partir do batismo assumem 
o compromisso da evangelização, para que sua presença e atuação no mundo e na 
Igreja possa transformar as realidades de violência e de morte em situação de vida 
e de esperança. Que através da oração, da escuta da Palavra, da prática da caridade 
e do amor fraterno, da participação nos sacramentos e na vida comunitária, nos 
preparamos para viver, de maneira intensa, o momento mais importante do ano 
litúrgico e da história da Salvação: a Páscoa. 

Que Deus vos abençoe e vos proteja!
Dom José Gislon – Bispo Diocesano de Erexim

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Na proximidade de sua Paixão, Morte e Ressurreição, Cristo dirigiu sua oração 

confiante ao Pai. Como Ele, na proximidade de sua Páscoa, elevemos a Deus 
nossas preces filiais.

A. Ouvi-nos, Senhor, e tende piedade.
1. Para que a Igreja esteja sempre a serviço de todos na busca de uma sociedade 

pacífica, nós vos pedimos:
2. Para que a família e a escola sejam espaço de convivência fraterna, de educação 

para a paz e o perdão, nós vos pedimos:
3. Para que as comissões de justiça e paz e as organizações da sociedade civil tenham 

pessoas e recursos para seu trabalho no combate às causas da violência e defesa de 
suas vítimas, nós vos pedimos: 

4. Para que nossas famílias, com a proteção de São José, cultivem a fidelidade à 
Aliança convosco, nós vos pedimos:

5. Para que os leigos e leigas atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade, à 
luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, nós vos pedimos:

D. Na oração comum da Igreja no Brasil pela superação da violência e suas causas, 
rezemos - Deus e Pai,

A. nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por terdes 
enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão.

D. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra
A. e, cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e 

misericórdia.
D. Derramai sobre nós o Espírito Santo,
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A. para que, com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos 
construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que, no mundo 
inteiro, cresça o vosso Reino de liberdade, verdade e de paz. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de nossa oferta, colocamos nossas renúncias e gestos de 

doação aos irmãos e irmãs.
A. (Nº 217) Não se deve dizer: nada posso ofertar ...
D. Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos 

ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela penitência quaresmal. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao  Senhor nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque nos enviastes vosso Filho 

para ser o Cordeiro pascal que tira o pecado do mundo e nos purifica de todo mal.
A. (cantando ou rezando – Ref. Canto Litúrgico 2010, nº. 14, sem repetir) Suba a 

vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso labor, 
somos povo caminheiro!

D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente 
as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso 
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 
no mundo inteiro, com nosso Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s) ---
--------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, São José, 
seu esposo, e os santos como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que 
seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 
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nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores 
de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles 
vivam para sempre na vossa glória.

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! Com os frutos do nosso 
labor, somos povo caminheiro!

D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias consagradas no sacrário e coloca sobre o altar)
O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos como 

ele nos ensinou: Pai nosso...
D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa 

caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para sermos fortes no seguimento a Cristo até a Cruz, Ele nos alimenta com 

o Pão do Céu, que é Ele mesmo.
A. (Canto lit. 2012/8 e 2015/14) 1. Vem, ó meu povo, partilhar da minha mesa./ 

Com muito amor esse banquete eu preparei./ Este alimento será força na 
fraqueza,/ levanta e come deste pão que consagrei.

Ref. /: Nós te louvamos, ó Senhor, por teu carinho/ que se faz pão, se faz palavra 
e traz perdão./ A Eucaristia nos sustenta no caminho/ nutre a esperança e 
fortalece na missão.:/

2. Eu te proponho um novo Reino de Justiça,/ que tem por lei a igualdade, a 
compaixão./ Não te dominem o egoísmo e a cobiça!/ recorre à força da palavra 
e da oração.

3. No monte santo da oração, da Eucaristia/ encontrarás alento e paz, conforto, 
enfim./ Mas na planície da missão, no dia-a-dia/ irmãos sofridos já te esperam. 
Vai por mim!

5. Por tanto amar eu entreguei meu próprio Filho./ Pra te salvar Ele se deu, 
morreu na cruz./ Se o mal te fere e do teu rosto ofusca o brilho/ combate as 
trevas! Faze o bem! Procura a luz!

D. OREMOS
Concedei, ó Deus todo-poderoso, que sejamos sempre contados entre os 

membros de Cristo, de cuja comunhão eucarística participamos. Por Cristo, 
nosso Senhor

A. Amém.
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 
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Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, Campanha da Fraternidade,  
doentes, falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. O Documento de Aparecida nos diz (nº 32) “Conhecer a Jesus é o melhor 

presente que qualquer pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu 
em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria”.

A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir, Jesus, vou te seguir, pois sem ti não sei aonde 
ir.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, reaviva sua Palavra em todos vós, nesta caminhada 

quaresmal, para seguirdes seu Filho Jesus na doação total da vida para a superação 
da violência, que leva à vitória da Páscoa. E que vos abençoe Deus benigno e fonte 
de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Iluminados pela Palavra e fortalecidos pela Eucaristia, ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Coleta da solidariedade:
Na conclusão da Campanha da Fraternidade, no próximo domingo, o de 

Ramos, em todas as comunidades cristãs, paróquias e dioceses do Brasil se realiza 
a coleta da solidariedade – gesto de partilha para a promoção humana. Destinação: 
40% para o Fundo Nacional de Solidariedade; 10% para o Fundo Regional de 
Solidariedade (RS); 25% para o Fundo Diocesano de Solidariedade; 25% para o 
Fundo Paroquial de Solidariedade.   

Lembretes:
- Segunda e terça-feira, reunião da Organização dos Seminários e Institutos de 

Formação do Brasil, OSIB, em Santa Maria.
- 20, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Capo Erê; 19h30, reunião da 

Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Três Arroios.
- Terça e quarta-feira, reunião da Pastoral Vocacional, em Santa Maria.
- Sexta-feira, 14h30, encontro de oração do Apostolado da Oração das Paróquias de 

Erechim na igreja Santa Luzia, Atlântico, Erechim.
- Domingo de Ramos, coleta da Solidariedade (da CF)
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Leituras da Semana:
dia 19, 2ªf, São José, esposo de Maria: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm 

4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a ou Lc 2,41-51a; dia 20, 3ªf: Nm 21,4-9; Sl 
101(102); Jo 8,21-30; dia 21, 4ªf: Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95; Cânt. Dan 3; Jo 
8,31-42; Jo 8,31-42; dia 22, 5ªf: Gn 17,3-9; Sl 104(105); Jo 8,51-59; dia 23, 6ªf 
: Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42; dia 24, sáb.: Ez 37,21-28; Cânt. Jr 31; Jo 
11,45-56; dia 25, dom.- de Ramos e da Paixão do Senhor: bênção dos ramos: 
Mc 11,1-10; Missa: Is 50,4-7; Sl 211(22); Fl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 ou Mc 15,1-39 
(Paixão do Senhor).

Fraternidade e superação da violência
- indica um caminho que desemboque em uma estrada generosa onde há 

lugar para todos conviverem. Um lugar onde todos possam saborear o Evangelho 
e chegar à plenitude da vida. Os discípulos missionários são construtores e 
anunciadores da fraternidade. Estão continuamente oferecendo o perdão e a 
reconciliação. São mãos estendidas que oferecem a alegria de conviver e não 
receiam continuar estendidas nas dificuldades e agressões.

A misericórdia veio indicar caminhos novos: “Amai os vossos inimigos 
e fazei o bem aos que vos odeiam. ... Sede misericordiosos como vosso Pai é 
misericordioso” (Lc 6,27-29.35-36).

Somos sempre convidados e provocados a viver como irmãos, como irmãs. 
... A Campanha da Fraternidade, abordando a realidade, nos provoca a sermos 
construtores da paz e gestores de fraternidade. Superar a violência é tarefa de 
todo cristão, pois recebemos o mandamento do amor como vocação e missão. 
Fomos em Cristo adotados como filhos e filhas, recebemos a dignidade filial (Gl 
4,5). Superaremos a violência quando formos tomados pela paternidade de Deus 
e pela filiação em Jesus. Em Cristo, somos todos irmãos! (cfr. texto base da CF 
2018, 298-301)

A Campanha da Fraternidade acontece no Ano Nacional do Laicato, 
que tem como tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em 
saída’, a serviço do Reino”, e como lema: “Sal da terra e luz do mundo 
(Mt 5,13-14). Os leigos e leigas, iluminados e fortificados pela Palavra e 
pela Eucaristia, serão luz para superar a violência e sal para temperar a 
fraternidade. Maria, Mãe do Príncipe da Paz, nos acompanhe no caminho 
de conversão quaresmal! Jesus Cristo nos ajude no caminho da superação 
da violência, pois somos todos irmãos.
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Celebração da Palavra de Deus
Domingo de Ramos e da Paixão/Ano B – 25.03.2018

- Acolher e aclamar CRISTO, nossa PAZ e senhor da VIDA
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”
- CF: “Fraternidade e superação da violência” – “Em Cristo, somos todos irmãos”
   Cor litúrgica: VERMELHO                                    Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

(Nota: A bênção de ramos é feita com procissão, mesmo que pequena. Para ela: 
Lecionário ou Evangeliário, Missal, cruz, velas, água benta...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 59) Ref. /:Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre,/ ontem, 

hoje e sempre, aleluia!:/
Anim.: Com esta celebração do Domingo de Ramos e da Paixão, 

acolhemos e aclamamos Cristo, o Bendito de Deus Pai, como 
o povo simples de Jerusalém quando Ele entrou naquela cidade, rumo à Páscoa. 
Iniciamos assim a semana central de nossa fé, com renovada disposição de 
vivermos como irmãos e irmãs, pois só assim superaremos a violência, como nos 
diz a Campanha da Fraternidade, cuja coleta é realizada neste dia em todo o País. 

A. (Nº 37) 1. Nossa fé no mesmo Deus nos reuniu./ Seu amor em Jesus Cristo 
nos uniu./ Em Jesus de Nazaré somos irmãos,/ o mundo inteiro nos chama de 
Cristãos./ Relembrando aquilo que Jesus pediu/ que soubéssemos viver no 
seu amor,/ reunimos nesta ceia de amizade,/ a comunidade do povo do Senhor.

Ref. /:Somos cidadãos do Reino,/ do reino de Jesus de Nazaré.:/
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, rei da paz, o bendito que vem a nós em 

nome de Deus Pai, na força do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

(Nota: Não havendo a bênção dos ramos, segue o Pedido de perdão e, após, a oração 
do dia). 

Bênção dos Ramos 
D. Meus irmãos e minhas irmãs: durante as cinco semanas da Quaresma preparamos 

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

Anim.: Podemos erguer os ramos, na invocação da bênção sobre eles.
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai  estes ramos, para 

que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna 
Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
A. (Durante a aspersão – 1. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia!/ Sua 

palavra é alimento que dá vida, aleluia! /Ref. /:Glória a ti, Senhor, toda graça 
e louvor.:/

D. Marcos 11,1-10. (Lecionário, p. 447, ou: Missal, p. 222-223).

Procissão
D. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos 

com alegria a nossa procissão. 
A. (Nº 439) Ref. /:Hosana, hei! Hosana, ha! Hosana hei! Hosana hei! Hosana 

ha!
1. Ele é o santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi.
2. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveiras, com alegria 

e muita paz. 
3. Ele é alegria, a razão do meu viver,/ é a vida dos meus dias, é amparo no 

sofrer.
e/ou:
(Nº 350) 1. Porque és, Senhor, o caminho que devemos nós seguir.
Ref. Nós te damos hoje e sempre toda glória e louvor.
2. Porque és, Senhor, a verdade que devemos aceitar.
3. Porque és, Senhor, plena vida que devemos nós viver.

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

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Dom. de Ramos e da Paixão. B, Paulinas-Paulus, p. 449-

462)
Anim.: Contado entre os malfeitores, Jesus, Servo sofredor e obediente até a morte 

de cruz, é verdadeiramente o Filho de Deus.
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1ª Leitura: Is 50,4-7 

Salmo 21(22)
S. (Canto Lit. 2015/10 e 2012/5) Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes e 

ficais longe de meu grito e minha prece? 
A. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe de meu grito 

e minha prece? 
(ou: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?)
S. 1. - Riem de mim todos aqueles que me veem,* torcem os lábios e sacodem a 

cabeça: - “Ao Senhor se confiou, ele o liberte* e agora o salve, se é verdade que 
ele o ama!”

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

3. - Eles repartem entre si as minhas vestes* e sorteiam entre si a minha túnica. - 
Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe; * ó minha força, vinde logo em meu 
socorro!

4. - Anunciarei o vosso nome a meus irmãos* e no meio da assembleia hei de 
louvar-vos! - Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, * glorificai-o, 
descendentes de Jacó. 

2ª Leitura: Fl 2,6-11 
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus!/ Glória a vós, ó 

Cristo, Verbo de Deus!:/
L. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz; pelo que o 

Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. 
A. Glória a vós, ó Cristo ...

Evangelho: Mc 15,1-39 (Lecionário, p. 460)
D. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos.
(N: Narrador; + Cristo; L1: Leitor 1, voz masculina; L2: Leitor 2; L3: Leitor 3, voz 

masculina; Gr: Grupo).
N. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da Lei e todo 

o Sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o 
entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: L1. “Tu és o rei dos judeus?” N. Jesus 
respondeu: + “Tu o dizes”. N. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações 
contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: L1. “Nada tens a responder? Vê 
de quanta coisa te acusam!” N. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo 
que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro 
que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, 
que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e 
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começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: L1. Vós 
quereis que eu solte o rei dos judeus?” N. Ele bem sabia que os sumos sacerdotes 
haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a 
multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: L1. 
“Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus?” N. Mas eles tornaram a 
gritar: Gr. “Crucifica-o!” N. Pilatos perguntou: L1. “Mas, que mal ele fez?” N. 
Eles, porém,  gritaram com mais força:  Gr. “Crucifica-o!” N. Pilatos, querendo 
satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para 
ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o 
pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, 
teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-
lo:  Gr. “Salve, rei dos judeus!” N. Batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam 
nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de 
Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias 
roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um 
certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a 
carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer 
“Calvário”. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então 
o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte 
caberia a cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava 
uma inscrição com o motivo de sua condenação: “O Rei dos Judeus”. Com Jesus 
foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali 
passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Gr. “Ah! Tu que destróis 
o Templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz!” N. 
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da Lei, zombavam entre 
si, dizendo: Gr. “A outros salvou, a si mesmo não pode salvar! O Messias, o rei 
de Israel... que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos!” N. Os que 
foram crucificados com ele também o insultavam.  Quando chegou o meio-dia, 
houve escuridão sobre toda a terra, até às três horas da tarde. Pelas três da tarde, 
Jesus gritou com voz forte: +  “Eloi, Eloi, lama sabactâni?” N. que quer dizer: 
“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?”  Alguns dos que estavam ali 
perto, ouvindo-o, disseram: Gr. “Vejam, ele está chamando Elias!” N. Alguém 
correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe 
deu de beber, dizendo: L2. “Deixai! Vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz”. N. 
Então Jesus deu um forte grito e expirou. 

(Todos se ajoelham e faz-se uma pausa). 
N. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. 

Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia 
expirado, disse: L3. “Na verdade, este homem era Filho de Deus!”

D. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem do Bispo Dom José - Profissão da fé
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________
Com a liturgia deste Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa. Uma semana 

com mais silêncio, orações e reflexões. Uma semana para ser santificada recordando e 
atualizando os passos de Jesus. Uma semana que nos coloca diante do mistério da morte 
e da ressurreição de Jesus. 

Não devemos, nesses dias, olhar apenas para os fatos históricos. É preciso enxergar 
neles o sentido salvador que trazem. Por isso mesmo, a narração da paixão e morte não 
basta ser lida ou escutada; deve ser rezada e meditada.

A morte de Jesus na cruz é ainda hoje incompreendida por muitos cristãos, é vista 
como uma contradição de alguém que sempre promoveu a vida. Em um mundo onde 
somos educados a pagar o mal com o mal, esta celebração nos ajuda a percebermos o 
apelo de Deus a fazermos o caminho da contramão, a acreditarmos no mundo novo que 
só o amor é capaz de construir. Na Semana Santa, lembramos muito de dois apóstolos 
de Jesus: Judas, o traidor e Pedro que nega a Jesus por três vezes. O comportamento de 
Judas e a fraqueza de Pedro representam, muitas vezes, atitudes nossas. Na verdade, 
traímos como Judas e negamos como Pedro. Judas traiu por ganância. Pedro traiu por 
medo e orgulho. A diferença está no arrependimento e na conversão de Pedro.

Outra pessoa que lembramos muito, na Semana Santa, é Pilatos. Este, querendo 
agradar ao povo, soltou Barrabás e mandou crucificar Jesus, depois de açoitá-lo. Pilatos 
fez um gesto político, da pior política. Quantas e quantas vezes acontecem gestos 
semelhantes. Para defender interesses pessoais, sacrificamos a justiça e a verdade. 
Muitas vezes “lavamos as mãos” nos mostrando omissos e indiferentes diante de tristes 
realidades que vemos ao nosso redor.

Durante todo o tempo da Quaresma  buscamos refletir sobre a Campanha da 
Fraternidade com o tema: Fraternidade e superação da violência e o lema: “Em 
Cristo, somos todos irmãos”.   Jesus o homem da paz entra em Jerusalém montado num 
jumentinho, animal de carga e de serviço. Animal que não era usado para a guerra.  O 
apelo da Campanha da Fraternidade, neste ano do laicato, é que sejamos promotores da 
paz em todos os ambientes que marcamos presença. Sejamos homens e mulheres da paz.

Este Domingo de Ramos é o dia especial da fraternidade e da solidariedade. 
Somos convidados a fazermos hoje a coleta da Campanha da Fraternidade. Esse gesto 
demonstra nossa generosidade, nossa colaboração para que a Evangelização não fique 
prejudicada por falta de recursos  e que continuemos a apoiar projetos sociais que 
promovem e defendem a vida. 

Que os ramos, que trazemos e levaremos para casa, nos sirvam para recordarmos 
de nosso compromisso com Jesus. Iniciar a Semana Santa é um privilégio. Os momentos 
mais difíceis de Jesus são, também, os mais intensos de amor. Desejo a todos uma ótima 
Semana Santa. 

Dom José Gislon - Bispo Diocesano de Erexim
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Oração dos fiéis
D. Fortalecidos pela caminhada quaresmal e com a disposição renovada de vivermos 

em profundidade a Semana Santa que estamos iniciando, oremos a Deus cheios 
de confiança.

A. Senhor, tende compaixão e atendei-nos.
1. Para que as celebrações desta semana fortaleçam a Igreja em sua missão de 

anunciar o Evangelho da salvação a todos os povos, nós vos pedimos:
2. Para participarmos ativa e frutuosamente de todas as celebrações dos próximos 

dias, nós vos pedimos:
3. Pelos enfermos e seus cuidadores, impossibilitados de participar das celebrações 

comunitárias, para que se sintam em comunhão com elas, nós vos pedimos:
4. Para que os leigos e leigas, seguindo de perto a Cristo na sua Paixão e Morte, 

tenham a alegria da vida nova da Páscoa, nós vos pedimos:
5. Para que a Campanha da Fraternidade se prolongue em muitas relações sociais 

de harmonia e paz e em projetos de promoção humana com a coleta de hoje, nós 
vos pedimos:

6. ...
D. No espírito de prece mais intensa da quaresma, motivada pela Campanha da 

Fraternidade, rezemos a sua oração - Deus e Pai,
A. nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e vos agradecemos por terdes 

enviado Jesus, o Filho amado, nosso irmão.
D. Ele veio trazer paz e fraternidade à terra
A. e, cheio de ternura e compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e 

misericórdia.
D. Derramai sobre nós o Espírito Santo,
A. para que, com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos 

construtores de uma sociedade justa e sem violência, para que, no mundo 
inteiro, cresça o vosso Reino de liberdade, verdade e de paz. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim.: No rito de oferta de hoje, com as comunidades católicas do Brasil, fazemos 

nossa doação para os projetos de promoção humana na coleta da Campanha da 
Fraternidade. 

A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos ....
D. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados 

convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo 
mistério da Páscoa do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.



- 35 -

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos 

porque nos dais agora tempo especial de conversão pela penitência quaresmal 
rumo à festa da Páscoa. 

A. (pode ser cantado, sem repetir – é o refrão do nº 104) Bendito sejais, ó Pai 
Criador,/ Pai Santo e Senhor,/ bendito sejais!

D. Nós vos bendizemos porque nos ofereceis maior comunhão convosco pela oração, 
mais liberdade em relação aos bens pelo jejum e maior fraternidade pela esmola.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor,/ bendito sejais!
D. Nós vos louvamos, ó Deus, porque na Igreja no Brasil este quaresmal é 

enriquecido pela Campanha da Fraternidade que desperta ações concretas de 
verdadeira conversão.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor,/ bendito sejais!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

no mundo inteiro, com nosso Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s) ---
--------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor,/ bendito sejais!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, com São 

José, seu esposo, e os santos como nossos modelos de vida e nossos intercessores. 
Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor,/ bendito sejais!
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre 

nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores 
de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles 
vivam para sempre na vossa glória.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor,/ bendito sejais!
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de 

união fraterna, rezemos, juntos, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso... (ministro 
coloca as  hóstias sobre o altar).
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D. Jesus, nosso Rei e Senhor, continua conosco e se dá a nós como alimento de 
nossa caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com sua morte violenta na Cruz, Cristo abre caminho para a reconciliação e 

a paz. Para vivermos como irmãos, como nos lembra a Campanha da Fraternidade, 
Ele se dá a nós na comunhão eucarística.

A. (Canto lit. 2016/12) Ref. Procuro abrigo nos corações:/ de porta em porta, 
desejo entrar. /:Se alguém me acolhe com gratidão,/ faremos juntos a 
refeição!:/

1. Eu nasci pra caminhar assim,/ dia e noite, vou até o fim./ O meu rosto, o forte 
sol queimou,/ meu cabelo, o orvalho já molhou:/ Eu cumpro a ordem do meu 
coração!

2. Vou batendo, até alguém abrir./ Não descanso, o amor me faz seguir./ É feliz 
quem ouve a minha voz,/ e abre a porta, entro bem veloz:/ Eu cumpro a 
ordem do meu coração!

3. Junto à mesa, vou sentar depois,/ e faremos refeição nós dois./ Sentirá seu 
coração arder,/ e esta chama tenho que acender:/ Eu cumpro a ordem do meu 
coração!

4. Aqui dentro, o amor nos entretém,/ e, lá fora, o dia eterno vem./ Finalmente, 
nós seremos um,/ e teremos tudo em comum:/ Eu cumpro a ordem do meu 
coração!

D. OREMOS! Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus: 
como pela morte de vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos 
pela ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, Semana Santa,  doentes, 
falecidos,....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Quinta-feira à noite, iniciaremos o Tríduo Pascal, com uma celebração única 

em três momentos, Ceia, Paixão e Vigília Pascal. Participemos dela integralmente 
e com todo proveito. 

A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar./ Sempre 
ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
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D. Que possais seguir o exemplo de Cristo na humildade e na dedicação a Deus e 
ao próximo para participardes de sua ressurreição; e que vos abençoe Deus todo-
poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. A fidelidade do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes
- Neste domingo, coleta da solidariedade, na conclusão da Campanha da 

Fraternidade, com esta destinação: 40% para o Fundo Nacional de Solidariedade; 
10% para o Fundo Regional de Solidariedade (RS); 25% para o Fundo Diocesano 
de Solidariedade; 25% para o Fundo Paroquial de Solidariedade.   

- Terça-feira, das 14h às 16h, reunião dos coordenadores da Cáritas no Centro 
Diocesano de Pastoral.

- Quarta-feira, 15h, recolhimento de Páscoa dos presbíteros e bispos, no Seminário 
de Fátima; 19h, missa do Crisma, na Catedral; nesta missa, início da “Ação 
Evangelizadora: Cada Comunidade uma Nova Vocação”, na Diocese.

- quinta-feira santa, Eucaristia, Sacerdócio, mandamento novo amor – lançamento do 
projeto “Ação Evangelizadora: cada comunidade, uma vocação” no Rio Grande do Sul.

- sexta-feira santa, Paixão do Senhor - coleta para a Terra Santa.
- Sábado, vigília pascal, ponto alto ou central da liturgia da Igreja.
- Domingo, Páscoa da Ressurreição do Senhor.

Leituras da semana:
dia 26, 2ªf: Is 42,1-7; Sl 26(27); Jo 12,1-11; dia 27, 3ªf: Is 49,1-6; Sl 70(71); Jo 

13,21-33.36-38; dia 28, 4ªf: Is 50,4-9a; Sl 68(69); Mt 26,14-25; dia 29, 5ªf, missa 
do crisma: Is 61,1-3a.6a.8b-9; Sl 88(89); Ap 1,5-8; Lc 4,16-21; missa vespertina: 
Ex 22,1-8.11-14; Sl 115(116); 1Cor 11,23-26; Jo 13,1-15; dia 30, 6ªf , Paixão 
do Senhor: Is 52,13-53,12; Sl 30(301); Hb 4,14-15;5,7-9; Jo 18,1-19-42; dia 31, 
sáb.:Vigília Pascal: Gn 1.1.26-31a; Sl 103(104); Êx 14,15-15,1a; Cânt.  Ex 15; 
Is 55,1-11; Cânt. Is 12; Ez 36,16-17a.18-28; Sl 41(42); Rm 6,3-11; Sl 117(118); 
Mc 16,1-7; dia 1º de abril, dom. - na Páscoa da Ressurreição do Senhor: At 
10,34a.37-43; Sl 117(118); Cl 3,1-4; Jo 20,1-9 .

O Ano Litúrgico expressa, visibiliza, celebra a vida, a morte e a 
ressurreição de Jesus Cristo. Vivemos da beleza salvífica que Ele nos 
ofertou. Salvação que é transformação! A Quaresma é caminho de 
transformação, de libertação, pois é tempo de conversão,  mudança de 
vida: transformação em Cristo!
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Celebração da Palavra de Deus
Ceia do Senhor – 29.03.2018

 - Para permanecer conosco, Cristo nos dá a Eucaristia, o sacerdócio e o mandamento 
do amor
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a serviço do Reino”  
Cor litúrgica: BRANCO       ANO 40 - N 2328         Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

1. RITOS INICIAIS
A. Ref. /:Comei! Tomai! É meu corpo e meu sangue que 

dou./ Vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do 
Pai.:/

Anim.: Como reuniu os apóstolos no Cenáculo de Jerusalém 
para sua Ceia Pascal de despedida, Cristo reúne a nós neste 
espaço litúrgico para a Nova Ceia Pascal, na qual renova para 
nós os seus dons: a Eucaristia, o Sacerdócio e o mandamento 
novo do Amor. Com esta liturgia, iniciamos o Tríduo Pascal, 
celebração única em três momentos.

A. (Nº 52) 1. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, que nos amou até o 

fim, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
D. (... quaresma, tempo de especial comunhão com Cristo para participarmos nestes 

dias de sua entrega total ao Pai, com motivação da CF ... Início do Tríduo Pascal, 
culminância da Liturgia da Igreja, celebração em 3 momentos: Ceia, Paixão do 
Senhor, Vigília pascal....) 

Pedido de perdão
D. “Ao instituir a Eucaristia como memorial perpétuo d’Ele e da sua Páscoa, Jesus 

colocou simbolicamente este ato supremo da Revelação sob a luz da misericórdia”. 
Sob esta luz, reconheçamos nossas faltas e peçamos o perdão de Deus.

L. Senhor, sumo e eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos fizestes pobre para nos enriquecer a todos, deixando-nos a 

Eucaristia, memorial de vosso amor, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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L. Senhor, que enriqueceis a Igreja com o ministério do vosso Sacerdócio, a serviço 
da comunhão fraterna, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, ...
D. OREMOS.
Ó Pai, estamos reunidos para a santa ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-

se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu 
amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da 
vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Missa da Ceia do Senhor, B, Paulinas-Paulus, p. 468-471)
Anim. Em seu profundo amor, reunido com os seus, Cristo institui a Eucaristia, 

memorial de sua Paixão, Morte e Ressurreição, a ser celebrado até sua vinda final.

1ª Leitura: Ex 12,1-8.11-14  
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Aarão no Egito: “Este mês será para vós 

o começo dos meses; será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos 
filhos de Israel, dizendo: ‘No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro 
por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa 
para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo 
com o número de pessoas. Deveis calcular o número dos comensais, conforme o 
tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis 
escolher tanto um cordeiro, como um cabrito: e devereis guardá-lo preso até ao 
dia catorze deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao 
cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa 
da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, 
assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo: com 
os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois 
é a Páscoa, isto é, a ‘Passagem’ do Senhor! E naquela noite passarei pela terra 
do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até 
os animais; e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. 
O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei 
adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do 
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Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que 
haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua”.  - Palavra 
do Senhor.

A. Graças, Senhor! 

Salmo 115(116)  
S. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor!
A. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor!
S. l. - 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.
2. - É sentida por demais pelo Senhor* a morte de seus santos, seus amigos. - Eis 

que sou o vosso servo, ó Senhor,* mas me quebrastes os grilhões da escravidão!
3. - Por isso, oferto um sacrifício de louvor,* invocando o nome santo do Senhor. - 

Vou cumprir minhas promessas ao Senhor* na presença de seu povo reunido. 

2ª Leitura: 1Cor 11,23-26 
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!/ Glória a vós, ó 

Cristo, verbo de Deus!:/
S. Eu vos dou este novo Mandamento, nova ordem, agora, vos dou, que, também, 

vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. 
A. /:Glória a vós, ó Cristo...

Evangelho: Jo 13,1-15 
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João.
A. Glória a vós, Senhor. 
(N: Narrador; L: Leitor; +: Cristo) 
N. Era 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: 
L. “Senhor, tu me lavas os pés?” N. Respondeu Jesus: + “Agora, não entendes o 
que estou fazendo; mais tarde compreenderás”. N. Disse-lhe Pedro: L .“Tu nunca 
me lavarás os pés!” N. Mas Jesus respondeu: + “Se eu não te lavar, não terás parte 
comigo”.  N. Simão Pedro disse: L. “Senhor, então lava não somente os meus pés, 
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mas também as mãos e a cabeça”.  N. Jesus respondeu: + “Quem já se banhou não 
precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estais limpos, 
mas não todos”. N. 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”.  

- Palavra da Salvação. 
A. Glória a vós, Senhor! 

Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Ontem na Catedral São José, em Erechim, tive a alegria de presidir a Missa 

do Crisma concelebrada com os padres da nossa Diocese e, na presença de todos, 
o Bispo abençoou os Santos Óleos, com os quais, durante o ano, serão ungidos os 
batizados, os crismandos e os enfermos. Um momento de grande expressão fraterna, 
de comunhão, onde foi realizada a renovação dos compromissos sacerdotais de 
todos os padres diante do Bispo.

Nesta noite santa, iniciamos o Tríduo Pascal, o Senhor nos convida a celebrar 
com ele a Páscoa. Participamos de sua Ceia. Permitimos que ele nos lave os pés, e 
recebamos dele o mandamento do amor, tornando-nos testemunhas de tudo o que 
ele nos ensinou e deixou. Esse bonito gesto da confraternização ao redor da mesa 
eucarística vem precedido pela cena do lava-pés. 

Na mais profunda atitude de amor e de humildade, Jesus lavou os pés dos 
discípulos e os convidou a fazer a mesma coisa. Todos temos muito a aprender de 
Jesus nesta noite, pois ele nos ensina a importância da humildade e do serviço aos 
irmãos. Jesus se põe de joelhos diante dos apóstolos para servi-los.

O centro da celebração da Quinta-feira Santa é a instituição da Eucaristia, do 
sacerdócio cristão e do novo mandamento do amor, fundado na não violência. 

- A Instituição da Eucaristia nos lembra da partilha. Somos todos filhos do 
mesmo Pai, somos todos irmãos, então, a mesa de Jesus deve ser para todos, sem 
fome, sem miséria, sem exclusões. Por que o mundo não coloca as potencialidades 
enormes de riqueza que tem a serviço da vida? Eis o convite da Eucaristia: quem 
comunga, necessariamente deve querer um mundo mais justo,  com mais partilha.

- O sacerdócio cristão colocado a serviço do povo nos lembra de que o poder 
deve ser partilhado. Que o maior é aquele que serve. Que nossa atitude fundamental 
deve ser a do lava-pés e não a busca desenfreada de honras e prestígio.
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- O mandamento do amor nos lembra de que a atitude suprema do ser humano, 
a exemplo de Cristo, é o perdão, a acolhida, a solidariedade, o empenho pela justiça, 
a defesa da vida. Nunca o ódio, o revide, a violência, a morte. 

A Eucaristia só se torna verdadeira comunhão, se aprendermos a viver a lição 
do Lava-pés: a lição do amor, a lição do perdão, a lição da amizade, que não nos 
permite seguir o nosso egoísmo, mas ensina a servir a todos.

Nas palavras e nos gestos da Última Ceia, Jesus quis resumir todo o significado 
da sua vida e da sua morte. Ele passou fazendo o bem, servindo a todos; alguém 
que viveu para os outros. Na sua morte na cruz, deu-nos a maior prova de amor. 
Lavando os pés dos apóstolos, ensina que a verdadeira grandeza do ser humano está 
em servir. Lembramos de modo especial hoje os padres de nossa diocese. A eles 
peço a oração do nosso povo. Que Deus vos abençoe!

Dom José Gislon - Bispo Diocesano de Erexim

Oração dos fiéis
D. No Cenáculo e no Jardim das Oliveiras, Cristo esteve em profunda oração, 

lembrando todos os que viessem a ser seus discípulos. Agradecidos pelos dons 
que nos dá, rezemos pelas necessidades da Igreja e do mundo.

A. Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece.
 L. 1. Para que os ministros ordenados sejam sempre fiéis em seus compromissos e 

generosos em sua missão, nós vos pedimos:
2. Para a que as comunidades realizem dominicalmente a celebração litúrgica, 

indispensável para seu crescimento na comunhão fraterna, nós vos pedimos:  
3. Para que os leigos e leigas cultivem renovado amor à Eucaristia neste ano a eles 

dedicado, nós vos pedimos: 
4. Para que o projeto “Ação Evangelizadora: cada comunidade, uma vocação”, 

iniciado hoje em nosso Estado, desencadeie um novo despertar vocacional na 
mente e no coração dos jovens, nós vos pedimos: 

5. Por todos os que não podem participar das celebrações da comunidade, idosos e 
enfermos e seus cuidadores, encarcerados e perseguidos, a fim de que se sintam 
em comunhão com elas, nós vos pedimos: 

D. O projeto “Cada comunidade, uma vocação” tem dois eixos: oração do Rosário 
pelas vocações e a utilização dos meios de comunicação. Rezemos a oração 
vocacional:

A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
 Anim.: (motiva)    
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com amor sem medida ... (menos terceira estrofe...) 
D. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente do Tríduo Pascal, pois 

todas as vezes que o fazemos, torna-se presente a nossa Redenção. Por Cristo 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Com imensa gratidão, nós vos louvamos, ó Deus, porque vosso Filho, na noite em 

que ia ser entregue, nos deixou o memorial de sua Paixão, Morte e Ressurreição. 
Que nós possamos celebrá-la com frequência e participação consciente.

A. (Refrão do nº 105) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Nós recordamos com gratidão, ó Deus, que vosso Filho nos dirige vossa Palavra 

de Salvação e nos reúne em vosso amor, caminhando conosco como bom pastor e 
alimentando-nos com o Pão da vida.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque nos tornastes membros de vossa 

Igreja. Que ela cresça na unidade com o Papa ---, com nosso bispo ---, com nosso(s) 
padre(s) ________, com todos os outros ministros e servidores das comunidades.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Obrigado, ó Deus, por todos os sinais de vossa misericórdia, especialmente pelos 

mais fracos e necessitados. Que sejamos solidários com eles para partilhar suas 
dores e angústias, suas alegrias e esperanças.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, por todos os que adormeceram na paz de vosso 

Cristo, especialmente os membros de nossa comunidade (pode lembrar nome dos 
falecidos mais recentemente ----------). Que eles vivam na luz de vossa face e 
tenham a plenitude da vida.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor
D. Acolhei, ó Deus bondoso, nossa gratidão e nossa súplica, apresentadas em nome 

de vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor!
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos deu o seu Espírito. Com a liberdade de filhos, rezemos como Ele 

nos ensinou: Pai nosso... (--- ministro/a/s busca/m cibório e deixa no altar....)
D. Jesus prometeu dar-nos seu Corpo e Sangue como comida e bebida. Na noite 

santa da Ceia Pascal, Ele realizou sua promessa. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: (motiva)
(Canto Lit. 2016/4) 1. Que alegria celebrar com meus amigos/ numa ceia pouco 

antes da paixão!/ Que alegria celebrar também contigo/ esta festa da partilha 
e do perdão. 

Ref. Canta, povo, de alegria!/ Sou o Deus que te conforta/ e te faz ser comunhão./ 
Vem, ó povo, e te sacia!/ Não mereces? Que importa?! /Te ofereço o meu 
perdão. 

2. Com Mateus e sua família pus-me à mesa;/ pecadores e excluídos quis 
também./ Fariseus me criticaram com dureza,/ mas eu amo o pecador e quero 
bem.  

5. Não me alegro com a morte ou com a perda/ de quem peca, me ignora e até 
maldiz./ Meu desejo é que desperte e se converta,/ tenha vida, possa amar e 
ser feliz.  

6. Tive fome, estive nu, preso e doente,/ esperei por teu amor, foste me ver?/ O 
que fazes ao menor destes pequenos/ é a mim que estás fazendo, podes crer.  

D. OREMOS
Ó Deus todo-poderoso, que hoje nos renovastes pela comunhão eucarística, dai-

nos ser eternamente saciados na ceia do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 
D. (Pode motivar dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese e do mundo – Ano Nacional do Laicato, Tríduo Pascal,  doentes, 
falecidos,....)

Avisos
(Comunicar o horário das celebrações do Tríduo Pascal; na sexta-feira santa, 

coleta para os lugares santos)

4. TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO
Anim.: Nesta noite, a Igreja revive o silêncio, a oração, o abandono de Jesus no 

Jardim das Oliveiras. Somos convidados a estar com Ele, presente no Santíssimo 
Sacramento, que é transladado para o altar chamado da “reposição”, revezando-
nos em oração diante dele até a meia-noite. 

A. Ref. Vós sois o caminho, a verdade e a vida,/ o pão da alegria descido do céu.
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1. Nós somos caminheiros que marcham para os céus./ Jesus é o caminho que 
nos conduz a Deus.

2. Da noite da mentira, das trevas para a luz,/ busquemos a verdade, verdade é só Jesus.
3. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz./ Tem vida só quem segue os passos 

de Jesus.
4. Jesus verdade e vida, caminho que conduz/ os homens peregrinos que 

marcham para a luz.
D.: Graças e louvores se deem a todo momento. (3x)
A. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
(Conforme as circunstâncias, a equipe pode motivar outros cantos e orações. Por 

fim, o canto a seguir. Fecha-se o tabernáculo. As toalhas do altar são retiradas e 
as imagens, cobertas. A oração diante do Santíssimo prossegue... Não há bênção 
de final de missa nem com o Santíssimo. Bênção só no final da Vigília Pascal).

A. (Nº 564) 1. Tão sublime sacramento adoremos neste altar,/ pois o Antigo 
Testamento deu ao Novo o seu lugar./ Venha a fé, por suplemento, os sentidos 
completar.

2. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador;/ ao Espírito exaltemos, na 
Trindade Eterno Amor./ Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. 
Amém.

Lembrete:
Amanhã, na celebração da Paixão e Morte do Senhor, coleta em favor dos lugares 

santos. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência 
se caracteriza pelo uso intencional da força contra si mesmo, contra outra 
pessoa ou contra um grupo de pessoas. Essa violência pode resultar em dano 
físico, sexual, psicológico ou morte. A violência não será superada com 
medidas que ignorem a complexidade do problema. É preciso considerá-
lo em sua abrangência, com a multiplicidade dos operadores que atuam na 
área. Sobretudo, é indispensável compreender que a violência não é um caso 
apenas reservado ao tratamento policial, à lei, mas é uma questão social que 
requer a atenção e a participação de toda a sociedade para ser enfrentada. Nesta 
Campanha da Fraternidade desejamos refletir a realidade da violência, rezar por 
todos os que sofrem violência e unir as forças da comunidade para superá-la. 
Vamos lançar um olhar também para os rumos e os impasses que, há décadas, 
vêm dominando as políticas públicas de segurança. Os índices da violência no 
Brasil superam significativamente os números de países que se encontram em 
guerra ou que são vítimas frequentes de atentados terroristas.
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Celebração da Palavra de Deus
Paixão do Senhor – 30.03.2018

 - ELE dá a vida, mas vence a morte e a dor para superarmos a violência
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a ser-
viço do Reino”
  Cor litúrgica: VERMELHO                                    Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

Observações: Dia sem missa. Não há ornamentação; altar sem 
toalhas e sem velas; prever cruz e forma de apresentação 
na assembleia (para quem tiver, Missal, p. 260). Inicia-se 
em silêncio, sem sinal da cruz e saudação litúrgica. Dia da 
coleta em favor dos Lugares Santos. 

1. RITOS INICIAIS
A. (Ré) /:Nos braços da Santa Cruz, contemplamos vosso 

amor, Senhor Jesus!:/
Anim.: Com reverência, recolhimento e gratidão, começamos esta solene ação 

litúrgica da Paixão do Senhor, o segundo momento da grande celebração do Tríduo 
Pascal, iniciado ontem à noite, neste Ano Nacional do Laicato.

(O presidente da celebração, [diácono] e ministros se aproximam do altar, fazem-
lhe reverência e permanecem em silêncio e de joelhos). 

A. (Depois do silêncio, nº 443) 1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, 
/:louvada e bendita seja na terra a santa cruz.:/

3. Sustenta gloriosamente nos braços ao bom Jesus,/:sinal de esperança e vida 
o lenho da santa cruz.:/

7. Ao povo aqui reunido, dai graça, perdão e luz./:Salvai-nos, ó Deus clemente, 
em nome da Santa Cruz.:/

D. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
A. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.
D. Bendita e louvada seja a Sagrada Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.
A. Que quis padecer e morrer na Cruz por nosso amor. 
D. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu 

o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias, e santificai-
nos pela vossa constante proteção. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

2. Liturgia da Palavra 
(Lecionário Dominical, Sexta-feira da Paixão, Paulinas-Paulus, p. 472-481)
Anim.: Contemplamos o Crucificado, Servo fiel, na certeza de sua vitória pela 

ressurreição, abrindo caminho para a superação da violência que tira a vida de 
tantas pessoas, como nos lembrou a Campanha da Fraternidade.  
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1ª Leitura: Is 52,13 – 53,12 

Salmo 30(31)
S. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. 
A. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. 
S.1. - Senhor, eu ponho em vós minha esperança;* que eu não fique envergonhado 

eternamente! - Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito,* porque vós me 
salvareis, ó Deus fiel!

2. - Tornei-me o opróbrio do inimigo,* o desprezo e zombaria dos vizinhos, - e objeto 
de pavor para os amigos;* fogem de mim os que me veem pela rua. - Os corações 
me esqueceram como um morto,* e tornei-me como um vaso espedaçado. 

3. - A vós, ó meu Senhor, eu me confio* e afirmo que só vós sois o meu Deus! - Eu 
entrego em vossas mãos o meu destino,* libertai-me do inimigo e do opressor!

4. - Mostrai a vossa face ao vosso servo* e salvai-me pela vossa compaixão! - 
Fortalecei os corações, tende coragem,* todos vós que ao Senhor vos confiais.

2ª Leitura: Hb 4,14-16;5,7-9  
A. (Nº 182) Ó Cristo palavra, palavra da vida, da vida mais plena./ Quem vive 

a palavra tem vida mais vida, tem vida eterna!
L. 1. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz; pelo que o 

Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. 
A. /:Ó Cristo palavra...

Evangelho: Jo 18,1 – 19,42 
D. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. 
(N = Narrador;  + = Cristo; Gr = Grupo, que pode ser toda a assembleia; L1 = 

Leitor, voz feminina;  L2 = Leitor, voz masculina;   L3 = Leitor, voz masculina). 
N. 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?” N. Eles responderam: Gr.“ A Jesus, o Nazareno”. N. Jesus 
disse: + “Sou eu”.  N. 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?” N. Eles responderam: Gr. “A Jesus, o Nazareno”. N. Jesus respondeu: 
+ “Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se 
retirem”. N. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: ‘Não perdi nenhum 
daqueles que me confiaste’. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou 
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dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do 
servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: + “Guarda a tua espada na bainha. 
Não vou beber o cálice que o Pai me deu?”

N. 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 Caifás, o Sumo 
Sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: “É preferível 
que um só morra pelo povo”. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. 
Esse discípulo era conhecido do Sumo Sacerdote e entrou com Jesus no pátio do 
Sumo Sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que 
era conhecido do Sumo Sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e 
levou Pedro para dentro.  A criada que guardava a porta disse a Pedro: L1. “Não 
pertences também tu aos discípulos desse homem?” N. Ele respondeu: L2. “Não!” 
N. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, 
pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. 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”.  N. 
Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, 
dizendo: L3. “É assim que respondes ao Sumo Sacerdote?” N. Respondeu-
lhe Jesus: + “Se respondi mal, mostra em quê; mas, se falei bem, por que me 
bates?” N. Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o Sumo Sacerdote. 
Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Gr. “Não és tu, 
também, um dos discípulos dele?” N. Pedro negou: L2. “Não!” N. Então um dos 
empregados do Sumo Sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a 
orelha, disse: L3. “Será que não te vi no jardim com ele?” N. Novamente Pedro 
negou. E na mesma hora, o galo cantou. 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: L3. “Que acusação apresentais contra este homem?” N. Eles responderam: 
Gr. “Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti!” N. Pilatos disse: L3. 
“Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei”. N. Os judeus lhe 
responderam: Gr. “Nós não podemos condenar ninguém à morte”. N. 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: L3. “Tu és o 
rei dos judeus?” N. Jesus respondeu: + “Tu estás dizendo isso por ti mesmo, ou 
outros te disseram isso de mim?” N. Pilatos falou: L3. “Por acaso, sou judeu? 
O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?” N. Jesus 
respondeu: + “O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, 
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os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o 
meu reino não é daqui”.  N. Pilatos disse a Jesus: L3. “Então, tu és rei?” N. 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”. 
N. Pilatos disse a Jesus: L3. “O que é a verdade?” N. Ao dizer isso, Pilatos saiu 
ao encontro dos judeus, e disse-lhes: L3. “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?” N. Então, começaram a gritar de novo: Gr. “Este 
não, mas Barrabás!” N. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar 
Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de 
Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: 
Gr. “Viva o rei dos judeus!” N. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e 
disse aos judeus: L3. “Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais 
que não encontro nele crime algum”.  N. Então Jesus veio para fora, trazendo a 
coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: L3. “Eis o homem!” N. 
Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Gr. 
“Crucifica-o! Crucifica-o!” N. Pilatos respondeu: L3. “Levai-o vós mesmos para 
o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum”. N. Os judeus responderam: 
Gr. “Nós temos uma Lei, e, segundo essa Lei, ele deve morrer, porque se fez 
Filho de Deus”. N. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. 
Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: L3. “De onde és tu?” N. Jesus 
ficou calado. Então Pilatos disse: L3. “Não me respondes? Não sabes que tenho 
autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?” N. 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”.  N. Por causa disso, Pilatos 
procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Gr. “Se soltas este homem, 
não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César”.  N. 
Ouvindo essas palavras, Pilatos levou 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: L3. “Eis o vosso rei!” N. 
Eles, porém, gritavam: Gr. “Fora! Fora! Crucifica-o!” N. Pilatos disse: L3. “Hei 
de crucificar o vosso rei?” N. Os sumos sacerdotes responderam: Gr. “Não temos 
outro rei senão César”. N. 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 Nazareno, o Rei dos Judeus”. Muitos judeus puderam ver 
o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O 
letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos 
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judeus disseram a Pilatos: Gr. “Não escreva ‘O Rei dos Judeus’, mas sim o que ele 
disse: ‘Eu sou o Rei dos judeus’”. N. Pilatos respondeu: L3. “O que escrevi, está 
escrito”.  N. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 
quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem 
costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Gr. “Não vamos 
dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será”.  N. Assim se cumpria a 
Escritura que diz: “Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a 
minha túnica”. Assim procederam os soldados. 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”. N. Depois disse ao discípulo: + “Esta é a tua mãe”.  N. Dessa 
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”. N. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma 
esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e 
disse: + “Tudo está consumado”.  N. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. 

(Todos se ajoelham e faz-se uma pausa).
N. 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 de noite encontrar-se com Jesus. 
Levou 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. 

D. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor. 
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Todos os anos, em todas as igrejas do mundo cristão católico, multidões se reúnem 

na Sexta-feira Santa para fazer memória do grande drama da Paixão e morte de Jesus: um 
júri popular ao alcance de todos, narrado ao vivo pelos quatro Evangelhos. Um júri em 
que o justo é condenado: houve traição, testemunhas falsas, torturas, a autoridade lavando 
as mãos covardemente, a cena violenta da crucificação e a morte.

A liturgia de hoje celebra o mistério da cruz vivido por Jesus. Na cruz, Jesus 
experimentou sofrimento e grande humilhação. O caminho da paixão e morte de Jesus, 
sua via-sacra, nos mostra o caminho terrível do pecado; o caminho de violências, ódios, 
vinganças. A palavra “paixão” significa sofrimento, sofrer em silêncio. É por isso que 
chamamos o dia de hoje de Sexta-feira da Paixão do Senhor.

A maldade humana não poupou nem mesmo o Filho de Deus. Jesus veio para dar 
a vida e nós lhe demos a morte! Não sei se fico triste diante da maldade dos homens, ou 
se me encanto diante da bondade de Deus, que transformou a morte em vida. Porque, 
se a criatura humana teve a força suficiente para matar Jesus, Deus teve força maior de 
transformar a maldição em bênção, o pecado em graça, a morte em verdadeira vida. Se o 
ser humano usou de uma grande força para matar, Deus usou de uma força maior ainda 
para ressuscitar. Deus não poderia ficar em silêncio diante de uma morte tão violenta, tão 
injusta.

Segundo o Evangelho de João, Jesus morre no momento em que, no Templo, eram 
imolados os cordeiros destinados à celebração da Páscoa. Isto porque a imolação de Jesus 
foi um verdadeiro sacrifício e realizado uma vez por todas. A vítima foi o Cordeiro de 
Deus, Ele que veio tirar os pecados do mundo.

É bom que se diga que o sofrimento não deve ser visto como um castigo de Deus. 
Mas também não devemos cair no outro extremo, de achar que o sofrimento é vontade 
de Deus, que o sofrimento é a forma que Deus escolheu para nos salvar, ou ainda que as 
pessoas sofrem porque Deus quer. 

A Paixão de Cristo que hoje celebramos, culminando com sua morte de cruz, morte 
dolorosa, violenta e desumana, não pode nos levar a crer que Deus quer que soframos 
primeiro para depois sermos salvos. Nem mesmo o sofrimento de Cristo foi planejado 
e querido por Deus. Jesus morreu por não querer renegar nada do que tinha pregado e 
ensinado com as suas palavras e os seus gestos. Aquele que pregava o amor, a paz e o 
perdão, não foi perdoado.

 A maldade produz a maior parte do nosso sofrimento que afeta a nós mesmos e aos 
outros. A miséria e a fome que assolam a vida de milhões de seres humanos não é fruto 
do acaso, muito menos do querer divino. A Campanha da Fraternidade deve continuar a 
ressoar em nós. Deus não usou de violência, usou a força do amor e do perdão. Quem 
vence é a vida, a paz, o amor. 

Dom José Gislon – Bispo Diocesano de Erexim
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3. ORAÇÃO UNIVERSAL
D. Irmãos e irmãs, a dolorosa Paixão de Cristo deve motivar sentimentos de 

compaixão e solidariedade por todos os que padecem duramente seja pelas 
enfermidades seja pelas injustiças sociais.  Elevemos a Deus nossa súplica pelas 
mais diversas necessidades da Igreja e do mundo.

1. Pela Igreja e sua missão
L. Oremos pela Igreja de Deus para que, na paz e na unidade, anuncie a todos 

a alegria do Evangelho, com entusiasmo contagiante, como insiste nosso Papa. 
(Prece em silêncio).

A. (pode ser cantando) Acolhei nossa prece, Senhor! Sobre nós derramai vosso 
amor!

D. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os 
povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o 
mundo, permaneça inabalável na fé e na força evangelizadora e proclame sempre 
o vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. A. Amém. 

2. Pelo Papa
L. Oremos pelo Papa Francisco, Bispo de Roma e sua missão de presidir, na caridade, 

a Igreja em todo o mundo. (Prece em silêncio).
A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Deus onipotente e eterno, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-

vos escutar nossos pedidos: protegei com amor o Papa Francisco que escolhestes, 
para que o povo cristão que conduzis por meio dele possa crescer sempre mais na 
fé. Por Cristo, nosso Senhor. A. Amém. 

3. Por todos os membros da Igreja
L. Oremos pelo nosso Bispo, por todos os bispos, padres, diáconos, ministros não 

ordenados, religiosos e religiosas, leigos e leigas. (Prece em silêncio).
A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo 

o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros e 
membros de vossa Igreja. Que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com 
fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor. A. Amém. 

4. Pelos que são encaminhados aos sacramentos
L. Oremos pelos que serão batizados, pelos catequizandos, seus pais, padrinhos e 

catequistas para que abram sua mente e seu coração aos apelos e à graça divina. 
(Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Deus eterno, que por novos nascimentos enriqueceis a vossa Igreja e fortaleceis 

os que renascem pela água e pelo Espírito com a graça dos outros sacramentos, 
confirmai a todos com a luz da vossa Palavra para serem fiéis discípulos 
missionários de vosso Filho. Por Cristo, nosso Senhor. A. Amém. 
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5. Pela unidade dos cristãos
L. Oremos por todos os irmãos e irmãs que creem no Cristo para que busquem 

sempre mais a unidade desejada por Ele. (Prece em silêncio).
A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que 

está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho. Que a integridade da fé e os laços 
da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo, nosso 
Senhor. A. Amém.

6. Pelas comunidades de Israel
L. Oremos pelos nossos irmãos descendentes de Abraão, Isac e Jacó, aos quais nosso 

Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e 
no amor do seu nome. (Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Ó Deus, fonte de paz, que fizestes aliança com Abraão e seus descendentes, 

escutai as preces da vossa Igreja, reafirmai a unidade das duas alianças e multiplicai 
as vossas bênçãos sobre o povo judeu, conduzindo-o pelo caminho da paz. Por 
Cristo, nosso Senhor. A. Amém.

7. Pelos que têm outra prática religiosa
L. Oremos pelos irmãos e irmãs das diversas religiões e grupos religiosos autônomos. 

(Prece em silêncio).
A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Ó Deus de bondade, dai a todos os que vos buscam e louvam por diversas 

expressões religiosas e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração 
crescer no conhecimento da verdade. E fazei que unidos pelo diálogo inter-
religioso, sejam no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, no amor 
recíproco e participando com maior solicitude do mistério da vida. Por Cristo, 
nosso Senhor. A. Amém. 

8. Pelos que não creem em Deus
L. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é 

reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. (Prece em silêncio).
A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Ó Deus onipotente, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração 

o desejo de procurar-vos para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem 
repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais 
da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em 
vós, todos tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai 
de todos os seres humanos. Por Cristo, nosso Senhor. A. Amém.

9. Pelos poderes públicos
L. Rezemos pelos que governam as nações, pelos organismos internacionais, pelos 

que atuam no poder executivo, legislativo e judiciário em seus diversos níveis, 
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para que todos busquem unicamente o bem comum, na justiça e na transparência. 
(Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Deus de poder e misericórdia, que tendes na mão o coração dos seres humanos e 

o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que exercem poder público. Que 
por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, o bem-estar das 
nações e a liberdade religiosa. Por Cristo, nosso Senhor. A. Amém. 

10. Por todos os que sofrem provações
L. Oremos pelos doentes, pelos que passam fome, pelos desempregados, dependentes 

químicos, presidiários, migrantes, refugiados, desabrigados, pelas vítimas de 
qualquer tipo de injustiça, do tráfico humano, do trabalho escravo, da violência, 
da guerra, das catástrofes naturais e sociais, pelas crianças e idosos abandonados, 
por aqueles que agonizam. (Prece em silêncio).

A. Acolhei nossa prece, Senhor...
D. Deus de clemência e bondade, sois a consolação dos aflitos e a força dos que 

labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais 
forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro 
da vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. A. Amém. 

4. ADORAÇÃO DA CRUZ
Anim.: Por sua morte na cruz, Cristo realizou o anúncio de atrair-nos a si quando 

fosse erguido da terra. Porque entregou sua vida na cruz, ela é sinal de vitória 
sobre a morte e o pecado e é apresentada para a nossa adoração. Na verdade, 
adoramos quem nela nos salvou.

D. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo (3x).
A. Vinde, adoremos!
D. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!
A. Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo!
(Alguns ou todos se aproximam e beijam a cruz). 
A. (Nº 445) Ref. Vitória, tu reinarás! Ó cruz, tu nos salvarás!
1. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz,/ tu és um sol fecundo de amor 

e de paz, ó cruz!
2. Aumenta a confiança do pobre e do pecador,/ confirma nossa esperança na 

marcha para o Senhor.
3. À sombra dos teus braços a Igreja viverá./ Por ti no eterno abraço o Pai nos 

acolherá.
- Coleta para os Lugares Santos
Anim.: As comunidades católicas do mundo, na sexta-feira santa, se sentem 

especialmente solidárias com os habitantes da Terra do Senhor Jesus, sempre mais 
necessitados de ajuda. Por isso, fazem uma coleta em favor da Igreja que vive 
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nos lugares em que Cristo nasceu, pregou o Evangelho, morreu e ressuscitou. Por 
nossa oferta, neste momento, expressamos nosso amor a Cristo e seus seguidores 
na terra em que viveu.

A. (Nº 217) Não se deve dizer: nada posso ofertar./ /:Pois as mãos mais pobres/ 
são as que mais se abrem para tudo dar:/ 1. O Senhor só deseja que em nós 
tudo seja constante servir./ Quando nada se tem, só resta dizer: Senhor, eis-
me aqui!

5. COMUNHÃO
(Estender a toalha e colocar o corporal sobre o altar; buscar cibório com as hóstias 

consagradas e colocar sobre o altar).
D. (Motiva a oração do Pai-Nosso; Livrai-nos... (sem a oração da paz). Felizes os 

convidados..., cfe. pp.267-268 do Missal Romano).
Anim.: Com sua morte na Cruz, Cristo, o cordeiro pascal, nos dá a graça de 

passarmos da morte do pecado para a alegria da vida nova. Comunguemos no pão 
eucarístico que Ele nos oferece.  

A. (Nº 325) 1. Tu deste saúde aos doentes, Senhor.....
D. OREMOS.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho 

Jesus Cristo, confirmai em nós a graça da vossa misericórdia, para que, 
participando deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por 
Cristo, nosso Senhor.  

A. Amém. 

Avisos
(avisos, especialmente motivação para a vigília pascal, a “mãe de todas as vigílias”, 

única celebração do sábado santo, feita depois do pôr do sol – velas para o rito 
da luz ...)

A. Ref. /:Maria, mãe da esperança, ensina-nos a caminhar!/ Maria, mãe da 
esperança! E faze a gente não desanimar!:/ 

Oração sobre o povo
D. (Mãos estendidas sobre o povo). Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa 

sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança 
da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo; cresça a fé 
verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
(Todos se retiram em silêncio).
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Celebração da Palavra de Deus
Vigília Pascal – 31.03.2018

 - O Ressuscitado destrói as trevas do mal e vence a morte e renova a vida
- Ano Nac. do Laicato – “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Ig. em saída’, a ser-
viço do Reino”
  Cor litúrgica: BRANCO                                         Secretariado Diocesano de Pastoral – Erechim/RS

Observações: A vigília começa após o pôr do sol e tem um mínimo 
de leituras. Não poderia haver celebração sem os 4 momentos: rito 
da luz, liturgia da Palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. 
Providenciar fogo fora da igreja, para o início da celebração; 
igreja sem luz até a 3ª proclamação “eis a luz de Cristo” no fim da 
procissão da luz; preparar o Círio, recipiente/s com água para ser 
abençoada, lugar especial para o círio e a água...

1. LITURGIA DA LUZ
Bênção do fogo e preparação do Círio
Anim. Após o período intenso de renovação espiritual da quaresma no Ano Nacional 

do Laicato, com a Campanha da Fraternidade sobre a superação da violência, 
entramos na semana santa e no tríduo pascal, que concluímos com esta vigília, a 
mais importante celebração litúrgica da Igreja. 

A. (Nº 13) Indo e vindo, trevas e luz: tudo é graça, Deus nos conduz.
D. (--- alguma motivação conforme a circunstância ---) Meus irmãos e minhas irmãs! 

Nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a 
Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e 
oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor ouvindo sua palavra e celebrando 
seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a 
morte e de sua vida em Deus.  

A. /:Brilhe sobre nós a luz, luz do mundo que é Jesus!:/
D. (Bênção do fogo) OREMOS. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles 

que creem o clarão da vossa luz, santificai  este novo fogo. Concedei que a festa 
da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à 
festa da luz eterna. Por Cristo, nosso Senhor.  

A. Amém. 
Anim.: (Preparação do Círio) O símbolo do Cristo Ressuscitado, o círio pascal, 

vai ser marcado com a cruz, com a primeira e a última letra do alfabeto e com os 
algarismos do ano em curso, lembrando que a salvação em Cristo se realiza em 
cada momento da história humana.  

D. Cristo ontem e hoje,/ Princípio e Fim,/ Alfa e Ômega (A e Z). A Ele o tempo / e a 
eternidade / a glória e o poder / pelos séculos sem fim. Amém.
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A. (Nº 59) Ref. /:Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre,/ ontem, hoje e sempre, 
aleluia!:/

Anim.: Cinco grãos de incenso são colocados no Círio, para recordar as cinco chagas 
redentoras de Cristo. 

D. (1) Por suas santas chagas, (2) suas chagas gloriosas, (3) o Cristo Senhor (4) nos 
proteja (5) e nos guarde. Amém.

Anim.: O Círio é aceso no fogo há pouco abençoado. Primitivamente, o fogo era 
conseguido pela fricção de duas pedras. Por isso, é símbolo do clarão da luz de 
Cristo glorioso ao sair do túmulo cavado na rocha.

D. (Acende o Círio e depois exorta:) A luz de Cristo que ressuscita resplandecente 
dissipe as trevas do nosso coração e de toda a nossa vida.

A. (Canto Lit. 2012/16; 2013/17) Luz radiante, luz de alegria, /:luz da glória, 
Cristo Jesus!:/

Procissão com o Círio
Anim.: Em procissão, como o povo no deserto guiado pela coluna de nuvem, 

acompanhemos o Círio, confirmando nossa disposição de andar sempre na luz de 
Cristo. (As velas vão sendo acesas e todos seguem para o interior da igreja)

D. (na porta da igreja): Eis a luz de Cristo! 
A. (Cantando): Demos graças a Deus.
A. (Nº 382) /:Esta luz vai me guiar / nos caminhos da escuridão./ Minha fé vai 

aumentar,/ minha vida mudar!:/
D. (2ª vez: no meio da igreja; 3ª vez: próximo ao altar): Eis a luz de Cristo! 
A. Demos graças a Deus. /:Esta luz vai me guiar...:/
(acender luz da igreja).

PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA
Anim.: Com imenso júbilo, a Igreja proclama solenemente a Páscoa, com um hino 

que ajuda a reviver a história da salvação, que culmina na Ressurreição gloriosa 
de Cristo, cujo símbolo é o Círio pascal. (Pode ser a Proclamação da Páscoa cfe. 
Missal Romano, pp.276-278, ou a Proclamação que está no nº 451 do livro de 
cantos “ao redor da mesa”. Seria bom alternar uma estrofe voz masculina, outra 
feminina e outra as duas juntas, com a assembleia cantando o refrão).

A. (Ref. Nº 451) Salve, Luz Eterna, Luz és Tu, Jesus!/ Teu clarão é a fé, fé que 
nos conduz.

2. LITURGIA DA PALAVRA
D. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos 

no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como ele salvou outrora 
o seu povo e, nestes últimos tempos, enviou o seu Filho como redentor.
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L. Gn 1.1.26-31a (Lecionário Dominical, p. 484-485). 
S. (Sl 103/104) Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. 
1. - Bendize, ó minha alma, ao Senhor!* Ó meu Deus e meu Senhor, como sois 

grande! - De majestade e esplendor vos revestis* e de luz vos envolveis como 
num manto.

2. - Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes* que passam serpeando entre as 
montanhas; - às suas margens vêm morar os passarinhos,* entre os ramos eles 
erguem o seu canto. 

3. – Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras,* e que sabedoria em todas elas! 
– Encheu-se a terra com as vossas criaturas!* Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 

D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável 
todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça 
de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos 
tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
L. Êxodo 14,15-15,1a (capítulo 14, versículo 15 até capítulo 15, versículo 1, parte 

inicial - Lecionário Dominical, página 490-491).
A. (Nº 141) 1. Ao Senhor dos senhores, cantai!/ Ao Senhor, Deus dos deuses, 

louvai!/ Maravilhas só Ele é quem faz./ Bom é Deus. Ao Senhor, pois, amai!
Ref.: /:Porque eterno é seu amor por nós! Eterno é seu amor!:/
4. No mar bravo Ele fez perecer/ os soldados e o tal Faraó./ Aliança Ele fez com 

Israel./ No deserto seu povo guiou. // 6. Se lembrou de nós, na humilhação. Ao 
Senhor salvador proclamai!/ Dele nós recebemos o pão./ Ao Senhor, Deus dos 
céus, celebrai.

D. OREMOS. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas maravilhas. 
Como Manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição 
do Faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-nos renascer 
nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de 
Abraão e membros do vosso povo eleito. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
L. Is 55,1-11 (Lecionário Dominical, p. 494-495). 
Salmo (Lecionário, p. 495) 
S. Com alegria bebereis / do manancial da salvação.
A. Com alegria bebereis / do manancial da salvação.
S.1. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; o Senhor é minha força, meu 

louvor e salvação.* Com alegria bebereis do manancial da salvação.
2. E direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai 

suas maravilhas, entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. 
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3. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos,* publicai em toda 
a terra suas grandes maravilhas!* Exultai cantando alegres, habitantes de Sião,* 
porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. 

D. OREMOS
Deus eterno e todo-poderoso, única esperança do mundo, anunciastes pela 

voz dos profetas os mistérios que hoje se realizam. Aumentai o fervor do 
vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude 
sem o auxílio da vossa graça. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Outra leitura: Ez 36,16-17a.18-28 (Lecionário Dominical, p. 497-498); Sl 41(42). 

Solene Glória Pascal 
A. (Nº 102 – adaptado – pode haver toque de campainha e sino) Ref.: Glória, glória, 

aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia, JESUS RESSUSCITOU!
1. Na beleza do que vemos / Deus nos fala ao coração, / tudo canta: Deus é 

grande, / Deus é amor e Deus é Pai. / É seu Filho Jesus Cristo que nos une pelo 
amor. JESUS RESSUSCITOU!

2. Eis a Páscoa do Senhor: / festa, flores, mesa e pão,/ a família reunida,/ paz, 
amor, ressurreição. / Surge sempre nova vida,/ quando há vida em comunhão. 
JESUS RESSUSCITOU!

D. OREMOS
Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, 

despertai na vossa Igreja o espírito filial para que, inteiramente renovados, vos 
sirvamos de todo o coração por toda a nossa vida. PNSrJC.

A. Amém. 

Leitura: Rm 6,3-11 (Lecionário, p. 499-500)
Salmo: 117(118)
S. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
A. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
S. 1. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! Eterna é a sua misericórdia! A casa de 

Israel agora o dia: Eterna é a sua misericórdia!
2. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, 

a mão direita do Senhor fez maravilhas! Não morrerei, mas ao contrário, viverei 
para cantar as grandes obras do Senhor!

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

Evangelho: Mc 16,1-7 (Lecionário, p. 500-5001)
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Mensagem do Bispo Dom José
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Nesta noite, em comunhão com todas as comunidades cristãs reunimo-nos para 

celebrar a Páscoa de Jesus, sua passagem da morte para a vida. Somos iluminados 
pela luz de Cristo ressuscitado. Jesus nos ensina que a morte não é o fim de tudo. A 
morte não dá a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. E sua palavra é vida, 
ressurreição.

Ao acompanhar o sofrimento de Jesus, durante a Semana Santa, num primeiro 
momento, somos levados a pensar que os maus combateram o justo e venceram. 
Que calaram Jesus para sempre e ainda colocaram uma pedra enorme diante do seu 
sepulcro para que ninguém se aproximasse.

Mas a mesma mensagem do céu que o anjo dirigiu às mulheres, na manhã do 
dia da Páscoa, Deus dirige a todos nós para que tenhamos a certeza de que Jesus 
ressuscitou e deseja a nossa salvação. Deus quer ainda que tenhamos fé, esperança e a 
certeza de que a exemplo de Jesus, nenhum justo será abandonado e que as forças da 
morte, como a injustiça, a calúnia, o ódio, a violência, não prevalecerão sobre a vida.

Porém, não basta saber que Jesus ressuscitou, precisamos ir ao seu encontro e, o 
melhor lugar para nos encontrarmos com Jesus ressuscitado é, a exemplo dos apóstolos, 
participar da comunidade para ouvir a palavra e para partir o pão. Na comunidade 
reunida em oração, Jesus ressuscitado pode ser ouvido e visto com os olhos da fé.

A Páscoa é um convite para ouvirmos mais a voz de Deus em nossa vida. O 
Evangelho de hoje nos relata que a reação das mulheres diante da voz que fala em 
nome de Deus é de sagrado temor. Inclinam o rosto para a terra, assumem a atitude 
de quem acolhe de modo respeitoso a revelação do céu. A ressurreição não é uma 
descoberta da mente humana, não é fruto do raciocínio, é uma revelação de Deus. Esta 
é a noite mais importante da comunidade cristã. Os ritos do fogo, da luz e da água nos 
introduzem no significado que tem para a vida do cristão a ressurreição de Jesus. É 
uma noite na qual o cristão toma consciência de sua presença no mundo, da própria 
missão, da sua dignidade. 

A Igreja não encontra comparação visível melhor do que a luz. Por isso acende o 
fogo dentro da noite, sinal da presença de Deus. Depois acende o Círio, uma luz maior 
do que todas as velas, que representa o Cristo ressuscitado e vitorioso sobre a morte. 
Por fim acende todas as luzes da igreja. Luz, nos Evangelhos, significa salvação. Esta 
é a noite da salvação, trazida por Jesus. 

A ressurreição não se explica. A gente acredita nela. Ela é o maior milagre e 
só a fé o faz reconhecer. Os apóstolos demoraram a acreditar na Ressurreição. Com 
Deus presente, encontramos sempre uma razão para viver, também nos momentos de 
insegurança e de sofrimento. Se à nossa frente aparece a cruz, ergamos os olhos para, 
além dela, vislumbrar a luz de uma nova esperança, a luz da Ressurreição. 

A todos, desejo uma Feliz e Abençoada Páscoa. Jesus Ressuscitou! Aleluia! 
Dom José Gislon - Bispo Diocesano de Erexim
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3. LITURGIA BATISMAL
D. (Havendo batismo, 1ª exortação, Missal, p. 283) Meus irmãos e minhas irmãs, 

invoquemos sobre esta água a graça de Deus Pai onipotente para que em Cristo 
sejam reunidos aos filhos adotivos aqueles que renascerem pelo Batismo.

(Segue a Ladainha de Todos os Santos, conforme Missal Romano, Paulinas-
Vozes, p. 284-285) 

Bênção da Água
D. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao 

longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a 
graça do batismo.

Já na origem do mundo, vosso espírito pairava sobre as águas, para que elas 
concebessem a força de santificar. 

Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de 
modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. 

Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar Vermelho a pé enxuto, para que, 
livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. 

Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. 
Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança fez correr sangue e água. 

Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: “Ide, fazei discípulos todos os povos, 
e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. 

Olhai, agora, ó Pai, a vossa Igreja e fazei brotar para ela a água do batismo. Que 
o Espírito Santo dê, por esta água, a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, 
criado à vossa imagem e semelhança, seja lavado da antiga culpa, pelo batismo, e 
renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova.

A. (Lá) Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. 

(Mergulha o círio pascal na água).
D. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do 

Espírito Santo. E todos os que, pelo batismo, forem sepultados na morte com 
Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Renovação das Promessas do batismo
Anim.: A água agora abençoada recorda nosso batismo, cujas promessas renovamos, 

para sermos presença transformadora em nossa sociedade, como nos lembrou a 
Campanha da Fraternidade.

D. Meus irmãos, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo, 
para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, renovemos as promessas do 
nosso batismo e prometamos servir a Deus como membros ativos na Igreja, 
empenhando-nos para que sejamos discípulos e missionários de Cristo. Portanto:
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D. Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado?
A. Renuncio.
D. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que 

o pecado não domine sobre vós?
A. Renuncio.
D. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado?
A. Renuncio.
D. Credes em Deus Pai, criador do céu e da terra? 
A. Creio.
D. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem 

Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
A. Creio. 
D. Credes no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na comunhão dos Santos, na 

remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna?
A. Creio.
D. O Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela 

água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos 
em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor.

(Segue o rito do batismo ou a aspersão da água sobre a assembleia)   
A. (Canto Lit. 2008/13) /:Banhados em Cristo somos novas criaturas./ As coisas 

antigas já se passaram,/ somos nascidos de novo./ Aleluia, aleluia, aleluia!:/

4. RITO DE OFERTA
Anim. Ofereçamos a Deus os frutos de vida nova da quaresma e deste Tríduo Pascal.
A. (Nº 206) 1. Um novo dia, mais vida e ...
D. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova 

vida, que brota do mistério pascal, seja por vossa graça penhor da eternidade. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Deus da vida, porque pela paixão e morte de cruz fizestes 

vosso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, entrar na glória e o colocastes à vossa 
direita... 

A. (cantando, sem repetir) O Ressuscitado vive entre nós! Amém! Aleluia!
Ou: Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nós vos louvamos, ó Deus onipotente porque nos reunis em vosso Filho Ressuscitado 

e nos dais a alegria de anunciar a obra do vosso amor até que ele venha.
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A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos damos graças, ó Deus misericordioso, pela presença constante do vosso 

Espírito Santo, pelo qual nos conduzis por caminhos seguros.
A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, pela Igreja, comunidade dos seguidores 

do Cristo ressuscitado na fé, no culto e no amor, com nosso papa ---, com nosso 
bispo ---, com nosso(s) padre(s)__________, com nossas lideranças e com todas as 
pessoas de boa vontade.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, fonte e doador de todos os dons, por todas as 

pessoas queridas que já partiram: nossos familiares, parentes, amigos, membros 
desta comunidade... Dai-lhes participar da Páscoa eterna.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Nós vos bendizemos por todas as pessoas e entidades que promovem a dignidade 

dos irmãos e irmãs. Concedei-lhes a graça da perseverança no justiça e no amor na 
transformação de nossa sociedade.

A. O Ressuscitado... Ou: Bendito sejais...
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, acolhei benigno nossa louvação e nossa súplica, 

feitas em nome de quem nos ensinou a chamar-vos de Pai, Jesus Cristo nosso Senhor.
A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. (De pé). Obedientes ao mandato de Cristo e formados por seu divino ensinamento, 

podemos rezar confiantes:
A. Pai-Nosso que estais no céu... (O ministro busca as hóstias no sacrário e coloca 

sobre o altar)
D. É feliz quem confia no Senhor e nele coloca a razão de sua vida. Eis o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo.
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: O grande anúncio da manhã da Páscoa foi que Cristo havia ressuscitado. Em 

cada missa, especialmente no domingo, Ele nos reúne para vivermos a alegria da 
vida nova que nos alcançou com sua morte e ressurreição. 

A. (Nº 454) Ref. Cristo hoje ressuscita, vem trazer-nos nova vida./ Cristo hoje 
ressuscita, traz a paz, traz alegria.

1. Cristo hoje ressuscita onde reina o amor,/ onde o mundo vê irmãos que se 
amam no Senhor.

2. Cristo hoje ressuscita onde reina a esperança,/ onde o pobre e o aflito ganham 
nova confiança.

3. Cristo hoje ressuscita onde reina nova luz,/ onde o povo é instruído no 
Evangelho de Jesus.

4. Cristo hoje ressuscita onde impera a justiça,/ onde todos têm direito e valor 
reconhecido.
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5. Cristo hoje ressuscita onde vence a sua paz,/ onde todos são irmãos e o mundo 
é um grande lar.

D. OREMOS. Senhor, Deus da vida, que a alegria desta vigília pascal permaneça em 
nossos corações; derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados 
pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém.

5. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O fundamento de nossa fé é o que celebramos nesta noite santa e que devemos 

testemunhar a todos: Cristo ressuscitou e nele ressuscitaremos.
A. (Nº 452) Ref. Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia!/ O Pai lhe deu glória 

e poder eis nosso canto: Aleluia!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
D. Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra 

todo o pecado.
A. Amém.
D. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição de seu Filho vos 

enriqueça com o dom da imortalidade.
A. Amém.
D. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa 

da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias.
A. Amém.
D. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe, aleluia, aleluia!
A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!
A. Amém.
D. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe, aleluia, aleluia.
A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!

Feliz Páscoa
A luz de Cristo Ressuscitado brilhe intensamente em sua vida, estimado/a irmão/ã, 

em sua família, em sua comunidade, em seu ambiente de trabalho, para sermos todos, 
especialmente os leigos e leigas, neste Ano Nacional do Laicato, sal e luz do mundo, 
vivendo como ressuscitados. Votos do Bispo diocesano, Dom José Gislon, do Bispo 

emérito, Dom Girônimo Zanandréa, da Cúria Diocesana, da Coordenação de Pastoral.
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Este deve ser o programa de vida do cristão. Entende-se assim porque nossas 
famílias incutiram em nós o gosto pelas celebrações da Igreja. Batismo, Primeira 
Comunhão, Crisma, Matrimônio marcam este ritmo, a que se acrescentam as devoções das 
famílias, ou as festas de padroeiros, Círios, Coroações, Novenas, Procissões. Parecemos 
agradavelmente teimosos, sem permitir que outras realidades nos engulam de vez! Olho 
assim para a realidade amazônica, mas quero ver mais longe, por saber que em todos os 
quadrantes há cristãos assim dispostos a manter viva, não só a fé, mas também uma sadia 
influência na cultura do tempo em que vivemos.

Entretanto, nosso calendário católico oferece ao mundo uma semana especial, 
e estamos às suas portas, chamada santa por causa do Senhor que se faz presente com 
intensidade, suscitando a conversão aos valores do Evangelho. Chegue a todos o convite da 
Igreja Católica para a grande missão chamada Semana Santa! Esta semana é grande porque 
a Palavra de Deus é oferecida com abundância. A Semana é Santa e é grande por causa do 
mistério de Cristo celebrado na Liturgia a partir do Domingo de Ramos, para chegar ao 
Tríduo Pascal, de Quinta-feira Santa, ao cair da tarde, até Domingo de Páscoa, tendo seu 
ponto mais alto na Vigília Pascal na Noite Santa. Não dá para sermos espectadores, pois tudo 
o que acontece é em vista de nossa vida cristã e de nossa salvação. Quando foi publicado 
o cartaz da Campanha da Fraternidade de 2015, a figura do Papa Francisco realizando o 
lava-pés na Semana Santa deixou uma forte impressão em todo o país. O rito não tem nada 
de teatral, nem mesmo de gestos do passado. É extremamente atual e provocante! E a Sexta-
feira Santa traz consigo o chamado ao seguimento de Jesus, para conduzir-nos depois à 
Páscoa, celebrada em seu coração, da Vigília Pascal para o Domingo.

E que dizer dos grandes sermões pronunciados na Semana Santa? Em nossa 
Belém, o Sermão das Três Horas da Agonia, com as Sete Palavras de Jesus na Cruz, na 
Sexta-feira Santa, abre ouvidos e corações a cada ano. Pelas ruas, a Via-Sacra, o Sermão 
do Encontro, o descendimento da Cruz, tudo se torna anúncio, resposta de fé e vida nova 
para todos. Além das celebrações litúrgicas e dos grande sermões, os acontecimentos 
pascais são também encenados com capricho por uma infinidade de grupos. A Paixão de 
Cristo é o episódio da história da humanidade mais representada em peças teatrais. Quanta 
gente já encontrou emoção e conversão assistindo nas praças públicas estes espetáculos.

Permaneça em nós, na grande Semana, o apelo de Santo Atanásio, que vale como 
convite: “É muito belo passar de uma para outra festa, de uma oração para outra, de uma 
solenidade para outra solenidade. Aproxima-se o tempo que nos traz um novo início e 
o anúncio da santa Páscoa, na qual o Senhor foi imolado. O Deus que desde o princípio 
instituiu esta festa para nós, concede-nos a graça de celebrá-la cada ano. Ele que, para 
nossa salvação, entregou à morte seu próprio Filho, pelo mesmo motivo nos proporciona 
esta santa solenidade que não tem igual no decurso do ano. Esta festa nos sustenta no meio 
das aflições. Por ela Deus nos concede a alegria da salvação e nos faz amigos uns dos 
outros. É este um milagre de sua bondade: congrega nesta festa os que estão longe e reúne 
na unidade da fé os que, porventura, se encontram fisicamente afastados” (Das Cartas 
pascais de Santo Atanásio, bispo).
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O que se celebra na Semana Santa
Dom Pedro Brito Guimarães, Arcebispo de Palmas (TO)

 A Igreja Católica abre liturgicamente, com o Domingo de Ramos e da 
Paixão, a Semana Santa. Este Domingo, portanto, é a porta de abertura e de entrada 
da Semana Santa. De forma muito breve, podemos afirmar que as ações litúrgicas 
da Igreja são, ao mesmo tempo, ações rememorativas (fazem memória litúrgica 
de um evento salvífico), demonstrativas (atualizam seus efeitos salvifícos) e 
prognósticas (abrem as portas do futuro escatológico). No Domingo de Ramos 
e da Paixão os dois mistérios centrais da vida de Jesus e, por conseguinte, da 
vida cristã, são rememorados, demonstrados e prognosticados. Na celebração 
da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Igreja faz, solenemente, o anúncio 
pascal da paixão morte e ressurreição de Jesus. Vejamos:

Primeiro, Paulo, na Carta aos Filipenses, descreve o esvaziamento de 
Jesus, ao assumir a condição de escravo, fazendo-se igual ao homem, obediente 
até a morte de cruz (Fl 2,6-8). Marcos completa a tragicidade desta paixão, 
ao afirmar que Jesus entra em Jerusalém pequeno, humilde e pobre, montado 
num jumento (Mc 11,1-7). E em seguida, anuncia a sua paixão com todos os 
detalhamentos que ela comporta (Mc 15,1-39).

Segundo, por causa disto, diz também Paulo que Deus o exaltou e lhe deu 
o nome que está acima de qualquer nome. E diante do nome de Jesus todo joelho 
se dobra no céu, na terra e nos inferno e toda língua proclama: Jesus Cristo é o 
Senhor para a glória de Deus Pai (Fl 2,9-11). Marcos completa esta informação 
dizendo que o povo, ao ver Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém, estendeu 
seus mantos, espalhou seus ramos e gritou: Hosana (que literalmente significa: 
“dá-nos a salvação”)! Domingos de Ramos e da Paixão é, neste sentido, didático, 
catequético, litúrgico, pedagógico e propedêutico.

Ao longo dos outros dias da Semana Santa, sobretudo a partir da quinta-
feira santa, nas outras celebrações adicionais, tais como a bênção dos santos 
óleos, o lava-pés, a adoração eucarística, a via-sacra e a encenação da paixão, 
o mistério da morte e ressurreição de Jesus, serão rememorados, demonstrados 
e prognosticados. Descaremos, aqui, de forma muito breve, somente as três 
Páscoas:

A Páscoa da Ceia: Na quinta-feira, celebramos a ceia do Senhor, a 
instituição do mandamento do amor fraterno e do sacerdócio ministerial. João, 
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o evangelista, interpreta o sentimento mais profundo de Jesus, na última ceia, 
com as seguintes palavras: “tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, 
amou-os até o fim” (Jo 13,1). Durante a ceia, Jesus cingiu-se com uma toalha 
e lavou os pés dos discípulos. Em seguida, comeu a páscoa com eles. Nesta 
celebração, comumente chamada de “Páscoa da Ceia”, Jesus se dá no pão e no 
vinho. Seu corpo e seu sangue já não são mais seus. Já foram dados. Portanto, 
Jesus sai da ceia literalmente morto.

A Páscoa da Cruz: Na sexta-feira este sentimento de doação de Jesus 
chega ao seu ápice. Jesus não somente anuncia, introduz e simboliza, mas 
também realiza e expressa, de forma total e radical, esta sua sede de doação. É 
na celebração da adoração da cruz que a Igreja faz memória litúrgica da Páscoa 
da Cruz. Os evangelistas traduzem, com palavras muito fortes, o que aconteceu 
na hora da morte de Jesus, ao afirmar que houve uma celebração fúnebre, da qual 
participou inteiramente a criação: “uma escuridão cobriu a terra, o sol escondeu-
se, o véu do templo rasgou-se em dois, a terra tremeu, os mortos ressuscitaram” 
(Lc 23,45; Mc 15,38; Mt 27,51-52). Importante também foi a profissão de fé do 
centurião romano: “verdadeiramente este homem era Filho de Deus” (Mc 15,39). 
A morte na cruz, segundo o papa emérito Bento XVI, “é um acontecimento 
cósmico e litúrgico”. Depois disso, inicia-se o grande silêncio litúrgico.

A Páscoa da Ressurreição: Todos os sentimentos de luto, de vigília, 
vividos em profundo espírito de contrição, comoção, obediência, luto e oração, 
são quebrados pelos brados de alegria e de aleluia, cantados nesta da vigília pascal 
que, segundo Santo Agostinho, é a mãe de todas as vigílias. O clima litúrgico 
se transforma totalmente quando a comunidade cristã proclama, solenemente, 
a ressurreição de Jesus. Trata-se, pois, de uma solene celebração de vigília. 
Destacamos aqui a celebração da luz, da água, da renovação das promessas 
batismais, da Palavra, em abundância, na qual se faz memória da criação, da 
libertação do Egito e em crescendo, se passa por todas as fases salientes da 
história da salvação, até chegar à glória da ressurreição. Quem chega a crer na 
ressurreição, crê no mistério final e sublime da fé cristã e chega ao ponto mais 
alto da espiritualidade cristã.

É tudo isto que celebramos na Semana Santa. Depois desta solene noite 
santa, tudo passa a ser páscoa, ressurreição e vida nova, até que se complete 
cinquenta dias. 

Então, boa Semana Santa para todos nós.



Ressuscitados em Cristo,
Viver n’Ele, por Ele

e como Ele!

Ressuscitados em Cristo,
Viver n’Ele, por Ele

e como Ele!


