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Introdução

Como é bom falar de Deus.
Como é bom ouvir falar de Deus.
É  consolo  para  nossas  vidas,  força  nas  dificuldades,  luz  que  ilumina  nossas 

estradas.
Jesus veio do céu para conversar conosco.
Não apenas conversar, mas demonstrar todo o seu amor, toda sua amizade, dando 

sua vida pela nossa libertação.
Jesus nos deixou um caminho a seguir. Um caminho que nos leva ao Pai.
Por meio deste livro, vamos conhecer melhor nosso grande amigo Jesus Cristo e 

seu caminho de libertação.
A maior riqueza do sertão é a água. A água gera a vida.
Todos queremos viver.
Mas a vida tem sentido se vivida plenamente.
E  somente  a  Água  Viva,  aquela  água  trazida  por  Jesus  Cristo,  pela  efusão  do 

Espírito Santo, é capaz de transformar nossa vida em Vida Plena.
Deus Criou tudo por amor. Toda a criação é obra de Deus poderoso, sábio e forte. 

Só Deus poderia criar coisas tão grandes e tão belas.
O sol, que nos ilumina que é calor.
As estrelas, com seu esplendor.
A lua, mãe da beleza.
A água, filha da pureza.
O céu, mergulhado na imensidão.
A terra que produz pão.
As aves que voam de galho em galho.
Os animais que nos dão carne, leite e nos ajudam no trabalho.
As árvores que nos trazem recordações antigas.
As flores que nos encantam e alegram como verdadeiras amigas.
Tudo isto é obra do Amor de Deus nosso Pai.
Beba da Água da Vida e jamais você terá sede.

Do irmão e amigo,

Hamilton Junior
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DEUS NOS AMA E POR ISSO QUER A SALVAÇÃO DE TODOS OS HOMENS

Deus criou tudo por amor. Toda a criação é obra de Deus poderoso, sábio e forte. Só 
Deus poderia criar coisas tão grandes e belas: O sol, que nos dá luz e calor - As estrelas, com seu 
esplendor. A lua, mãe da beleza - A água, filha da pureza. O céu, mergulhado na imensidão - A terra 
que nos produz o pão. As aves que voam de galho em galho - Os animais que nos dão carne, leite e 
nos ajudam no trabalho. As árvores que nos trazem recordações antigas - As flores que nos encantam 
e alegram como verdadeiras amigas.

Tudo isso é obra do Amor de Deus nosso Pai.

1 . Deus, nosso pai Criador
O verdadeiro Pai ama seus filhos e quer a felicidade deles.
Deus, que é o mais bondoso dos pais, preparou tudo para poder criar os homens e as 

mulheres,  seus  filhos  e suas filhas.  Como a boa mãezinha  que com amor  preparou tudo para  o 
nascimento de seu filho, assim também Deus, tudo preparou para a criação da humanidade a fim de 
que ela fosse feliz.

2 . Os homens – filhos desobedientes
Mas infelizmente os homens pensaram diferente e desobedeceram ao bondoso Pai. 

Surgiu o pecado, o mal. Os homens se separaram de Deus. Daí para frente surgiram sofrimento e 
morte. O egoísmo, a ganância, o orgulho, as injustiças tomaram conta de muitos corações. E os 
homens choraram pela primeira vez.

3 . O sofrimento – conseqüência do pecado
É com tristeza que hoje vemos tantas coisas horríveis no mundo. Gente matando e 

roubando.  Tantos  crimes,  explorações,  injustiças.  Poucos  ligam  para  a  moral.  Filhos  que  não 
respeitam pais,  que não dão bom exemplo para os filhos. Vícios de toda espécie, principalmente 
bebedeira com todas as suas conseqüências.

A família é desrespeitada, matrimônios desfeitos. O pobre sem direito de possuir um 
pedacinho de terra para plantar e dar de comer à sua família. O rico vem e toma tudo. Toda terra está 
cercada. O pobre está cercado de todos os lados. Não tem por onde sair nem para onde ir. Existem 
muitas coisas tristes. Tudo isto é fruto do pecado.

4 . Jesus, nosso irmão Salvador
Mas o Pai, apesar da maldade dos filhos, quer a salvação de todos. Deus prometeu 

que iria salvar a humanidade decaída. Deus prometeu que enviaria seu filho querido – Jesus Cristo – 
que nascendo da Virgem Maria, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, traria a salvação a 
todos os homens de boa vontade. Com a  vinda de  Jesus  ao  mundo  uma  grande  luz  brilhou  no 
meio  das trevas. Jesus se apresentou como sendo “O Caminho, a Verdade e a Vida”. Jesus veio ao 
mundo para nos mostrar o verdadeiro caminho que nos leva a Deus.
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5 . Homem feliz – aquele que segue o caminho de Jesus
O homem é livre. Pode dizer sim a Deus. Aceitar os ensinamentos de Jesus. Colocar 

em prática na vida o que ele ensinou. Observar os mandamentos e viver o evangelho. Desta maneira 
ser  feliz  e fazer os outros felizes nesta e na outra vida.  Jesus nos ensinou a lei  do Amor  e da 
Caridade, lei da Justiça e do Perdão, lei da Fraternidade e da Amizade. Jesus nos ensinou a “Amar a 
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos”.

6 . Homem infeliz – aquele que não segue o caminho de Jesus
O homem pode também dizer não a Deus. Continuar nas trevas do pecado. Continuar 

no caminho do erro do mal. Este será infeliz nesta e na outra vida como também arrastará muitos 
consigo.

7 . Deus quer a felicidade de todos
Deus quer que todos digam  sim.  Deus quer a conversão e a mudança de vida de 

todos. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos sejam felizes. O desejo de Deus é que 
“sejamos instrumentos de sua Paz”.

Que levemos AMOR onde existe ódio.
Que levemos PERDÃO onde existe ofensa..
Que levemos UNIÃO onde existe discórdia.
Que levemos FÉ onde existe dúvida.
Que levemos VERDADE onde existe erro.
Que levemos ALEGRIA onde existe tristeza.
Que levemos LUZ onde existe treva.
Que levemos JUSTIÇA onde existe injustiça.

Deus na verdade é um Pai que ama seus filhos. Embora sejamos fracos e pecadores, 
Ele nos sustenta e nos salva através de seu filho Jesus.

LEITURAS BÍBLICAS
Gêneses 1,1-31 (criação do mundo) 
Isaias 40,1-5 (promessa de salvação)
 Isaias 7,10-16 (promessa de salvação)
Romanos 3,21-26 (Jesus Redentor)
1-Jó 4,7-20 (Jesus Salvador e seu Reino de Amor)

Mensagem para a vida

“O MUNDO SERÁ MAIS RICO E MAIS BELO NA MEDIDA EM QUE VOCÊ 
FOR MELHOR”

“DAÍ GRAÇAS POIS TUDO É BOM”.
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Comunidade

Toda Comunidade, se inicia na unidade e a indissolubilidade do matrimônio.
O  amor  dos  esposos  exige,  por  sua  própria  natureza,  a  unidade  e  indissolubilidade  da 

comunidade de pessoas que engloba toda a sua vida “De modo que já não são dois, mas uma só carne” 
(Mt 19,6). “Eles são chamados a crescer continuamente nesta união por meio da fidelidade cotidiana à 
promessa matrimonial do Dom total recíproco”. Esta comunhão humana é confirmada, purificada e 
aperfeiçoada pela comunhão em Jesus, concedida pelo sacramento do Matrimônio. É aprofundada pela 
vida de fé comum pela Eucaristia recebida pelos dois. (CIC – 1644)

O lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é 
chamado,  com toda  razão,  de  “Igreja  doméstica”,  comunidade  de  graça  e  de  oração,  escola  das 
virtudes humanas e da caridade cristã.  (CIC – 1666)

A comunidade conjugal esta fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família 
estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. O amor dos esposos e a 
geração  dos  filhos  instituem  entre  membros  de  uma  mesma  família  relações  pessoais  e 
responsabilidades primordiais.  (CIC – 2201)

“Uma revelação a atuação especifica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, 
que  também,  por  isso,  se  pode  e  deve  chamar  Igreja  doméstica.”  É  uma  comunidade  de  fé,  de 
esperança e de caridade: na igreja ela tem uma importância singular, como se vê no Novo Testamento. 
(CIC – 2204)

As relações da comunidade dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de 
afetos e de interesses, afinidade essa que provém sobretudo do respeito mútuo entre as pessoas. A 
Família é uma comunidade privilegiada,  chamada a realizar “uma carinhosa abertura recíproca de 
alma  entre  os  cônjuges  e  também  uma  atenta  cooperação  dos  pais  na  educação  dos  filhos”. 
(CIC – 2206)                                                                                       CIC - Catecismo da Igreja Católica

O Caminho para o Pai
Enquanto isso era feita uma consulta entre os habitantes do céu. As almas não queriam POPI 

no paraíso, pois temiam os seus espinhos. Ao mesmo tempo, receavam contrariar os planos de Deus 
que é acolher a todos em seu coração. Diante disto, o Senhor teve uma idéia: -Já sei! – disse Jesus. 
Não posso pedir ao POPI para renunciar aos seus espinhos, porque, sem ele, que porco-espinho ele 
seria? Mas uma limadinha nas pontas não é uma muito penosa... e isto eu posso fazer sem POPI se dê 
conta... Assim pensou e assim fez.

- POPI – Chamou o Senhor – ainda deseja morar em meu coração?
- OH, sim Jesus! É tudo o que eu mais quero.
Então o Senhor mostrou-lhe um caminho estreito, onde as rochas estariam em contato com 

os espinhos que, assim, passo a passo seriam limados. POPI teve medo, mas CACÁ encorajou-o: - 
Ânimo, POPI! Você vai conseguir! Pensando bem, acho que vou com você...posso? Confraternizaram-
se  os  dois  amigos  e,  com alegria,  iniciaram a  caminhada.  Nos  trechos  mais  estreitos,  CACÁ se 
pendurava e saltava por entre as pedras mais altas e lá, de cima, gritava para o amigo: - Falta pouco! 
Coragem!  Já  posso ver  uma grande claridade!  Vamos  POPI!.  POPI  prosseguia  com novo ânimo, 
ansiando chegar.  Estava tão feliz  com aquele  ardor  no coração,  que quase não se  dava conta  do 
cansaço e da apara dos espinhos. O caminho foi longo, os espinhos eram duros, e foram necessários 
muitas passagens estreitas. Finalmente, quando os espinhos já estavam bem limados, o Senhor veio ao 
encontro deles, tomou-os em seus braços e levou-os ao coração. POPI já não estava mais triste, pois 
não havia mais obstáculos que o impedissem de entrar no Paraíso.

Triunfante, Jesus os trazia consigo e os mostrava a todos.
O amor – disse o Senhor às almas do céu., -  vence todos os obstáculos e sabe encontrar o 

caminho para chegar ao coração do Pai.
Texto extraído da revista “Rinnovamento”.
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DEUS PREPARA UM GRANDE POVO
PARA JESUS PODER VIR AO MUNDO

Como Deus é cuidadoso em suas obras! Tudo o que Ele faz é bem feito. Nada existe 
à toa, sem sentido. Mas tudo bem pensado, bem preparado.

A vinda de seu filho ao mundo também não foi de uma hora para outra, nem foi por 
acaso. A vinda de Jesus ao mundo foi o acontecimento mais importante da história dos homens.

Durante muito tempo, Deus preparou um povo a fim de que quando Jesus chegasse, 
pudesse realizar sua obra de salvação. Deus preparou nosso mundo para seu filho Jesus poder morar 
no meio de nós.

Jesus,  pela  sua  vida,  paixão,  morte  e  ressurreição  colocou todos os  homens  e  o 
mundo na presença e na amizade de Deus.

1 – O povo eleito
Assim como a chegada de uma pessoa querida em nossa casa é motivo de muita 

alegria,  de  muita  espera  e  preparativos,  assim  também  a  chegada  de  Jesus  foi  preparada 
cuidadosamente por Deus. Para a vinda de Jesus, Deus preparou um povo, uma nação. O homem 
escolhido para iniciar esta tão grande obra foi Abraão.

2 – Abraão – Pai do povo eleito
Abraão era um homem bom, querido e respeitado por todos. Vivia na cidade de UR, 

num país chamado Caldéia. Certa vez, Deus apareceu a Abraão e disse: “Abraão, sai da tua terra e  
da tua parentela e da casa de teu pai e vem para a terra que eu te mostrar. E eu farei de ti um  
grande povo, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás bendito.”  

E assim Abraão, por ser muito obediente e por possuir muita fé, tudo abandonou. 
Pegou sua família e seguiu na direção da terra que Deus lhe havia indicado.

Podemos imaginar o quanto este ato de obediência deve ter sido duro para Abraão. 
Deixar tudo e partir. Assim também hoje, nós vemos o sofrimento de tantas famílias que por motivo 
de carestia, da mudança do regime do tempo, de grilagem de terra, por motivo de grandes obras, 
instalação de grandes empresas, são obrigadas a deixar tudo e sair sem saber para onde e aí ter que 
começar tudo de novo. É preciso muita fé pra não esmorecer e não se desesperar.

Assim também aconteceu com Abraão. Guiado por uma fé muito grande seguiu seu 
caminho.

 3 – Isaque, o filho da promessa
Chegando na terra prometida, Sara , mulher de Abraão, embora já idosa, deu à luz 

um filho de nome Isaque. Abraão começa a ver as promessas de Deus se realizarem. Certo dia, Deus 
apareceu para Abraão e lhe disse:  “Abraão, toma teu filho Isaque e sacrifica-o em minha honra”.  
Abraão se assustou. Onde já se viu sacrificar o próprio filho? Ainda mais que através dele o povo 
eleito seria formado. Mas Deus queria provar a fé de Abraão.

Abraão obedece.

8



                                                                            

Capela São Francisco de Assis
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Assis/São Paulo

Pré-Crisma
Isaque é levado pelo pai para o alto de um monte. Quando está para receber o golpe 

fatal do sacrifício, um anjo segura os braços de Abraão e diz: “Abraão não estendas a tua mão sobre  
o menino e não lhe faças mal algum, agora conheci que temes a Deus”.

4 – Aliança entre Deus e os homens
Neste momento, Deus confirma sua Aliança com Abraão.
Aliança significa pacto, promessa de salvação, contrato de amizade.
Aliança que é feita com toda a humanidade, representada por Abraão.
Promessa de amizade e salvação que seria trazida por Jesus Cristo para todos os 

homens.
5 – Jacó e seus filhos
Isaque cresceu, casou-se com Rebeca e teve dois filhos: Esaú e Jacó.  -  Jacó foi o 

herdeiro da bênção e da herança do pai Isaque.
Jacó cresceu e se casou. Teve doze filhos que seriam os chefes das doze tribos que 

formariam o povo eleito, o povo hebreu. José era um filho de Jacó. Por ser o filho mais querido do 
pai, José foi vendido pelos irmãos invejosos, para ser escravo no Egito.

José era muito bom e inteligente. Por isso o rei do Egito, deu-lhe um cargo muito 
importante. E num tempo de grande carestia em que o mundo inteiro padecia uma grande fome, José 
perdoou seus irmãos e convidou-os para virem ao Egito e trazerem o velho pai. No Egito, a família 
se estabeleceu e foi se desenvolvendo cada vez mais, conforme a promessa de Deus a Abraão.

6 – Moisés – o libertador do povo
O tempo passou.
O povo cresceu muito em número.
Vieram outros  reis  que  não  conhecendo  a  José,  transformaram todo  o  povo  de 

Abraão, Isaque e Jacó em escravos. Eram muitos maltratados.
O povo clamou a Deus que enviasse um libertador para os livrar de tanto sofrimento. 

Deus ouviu as preces do povo aflito e enviou Moisés.
Moisés possuía uma força dada por Deus.
Fez o povo do Egito passar por duras provas.
Conseguiu amolecer o coração do faraó. Este, então, deu a liberdade ao povo hebreu.
Moisés conduziu o povo eleito de volta para a Terra prometida e no caminho, no 

monte Sinai, recebeu de Deus os Dez Mandamentos.
7 – Os 10 mandamentos – Confirmação da aliança entre Deus e os homens
Os  dez  Mandamentos  seriam daí  para  frente,  a  lei  que  o  povo  eleito  e  toda  a 

humanidade deveria obedecer para servir a Deus.
Através dos dez Mandamentos, Deus confirmou a Aliança, o pacto de amizade, feito 

com Abraão, em preparação à vinda do grande libertador, Jesus Cristo.

Eis os dez Mandamentos da Lei de Deus:
1) Amar a Deus sobre todas as coisas;
2) Não tomar seu santo nome em vão;
3) Guardar os domingos e festas de guarda;
4) Honrar pai e mãe;
5) Não matar;
6) Não pecar contra a castidade;
7) Não furtar;
8) Não levantar falso testemunho;
9) Não desejar a mulher(homem) do próximo;
10) Não cobiçar as coisas alheias.

Quando  Jesus  veio  ao  mundo,  resumiu  os  dez  Mandamentos  em  apenas  dois 
Mandamentos:

1) Amara a Deus sobre todas as coisas;
2) Amar o próximo como a si mesmo.
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8 – O Antigo Testamento
Tudo isto que narramos faz parte da Bíblia ou Sagrada Escritura. É a parte do Antigo 

Testamento.
No Antigo Testamento ainda aparecem pessoas importantes como o rei Davi, o rei 

Salomão, que muito contribuíram para preparar o povo para a vinda de Jesus. Estes reis escreveram 
os Salmos. Os Salmos são orações muito lindas que até hoje são rezadas com muita devoção pelos 
cristãos.

Também vieram os profetas.  Os profetas  eram homens  escolhidos por Deus que 
levavam uma vida santa e serviam de exemplo para o povo.  Denunciavam,  isto é,  chamavam a 
atenção do povo, devido aos seus erros e pecados. Convidavam o povo a levar uma vida mais de 
acordo com as leis de Deus.

Os profetas anunciavam que a vinda de Jesus estava próxima e que todo o povo 
eleito deveria se preparar bem para tão grande acontecimento.

Hoje em dia, ainda existem profetas. E quem são estes profetas?
São todos aqueles que levam uma vida de acordo com os mandamentos de Deus e 

os ensinamentos do Evangelho. São aqueles que, através de suas palavras e exemplos de vida, 
dão testemunho de fé e levam o povo a se converter para Deus.

Assim como muitos dos profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, presos, 
torturados e  mortos  por defenderem a justiça,  o  direito e a dignidade da pessoa humana,  assim 
também hoje  a  situação não  se  modificou.  Aqueles  que  hoje  em dia  são considerados heróis  e 
possuem estátuas nas praças, foram profetas incômodos no seu tempo, sendo por isso sacrificados. 
Os que lutaram em favor do bem comum e se preocupam em garantir a cada cidadão, a cada filho de 
Deus o respeito e a dignidade que merecem, incomodando e até criando conflitos sociais hoje, serão 
os heróis de amanhã.

Não  nos  importemos  com os  julgamentos  humanos.  O  Juízo  de  Deus  é  o  que 
prevalece. Jesus de Nazaré, o maior profeta de todos os tempos, também derramou seu sangue até a 
última gota pela vitória do Reino de Deus entre os homens.

Leituras bíblicas
Gêneses 12,1-9 (Vocação de Abraão);  Gêneses 21,1-7 (Nascimento de Isaque); 
Gêneses 22,1-19 (Sacrifício de Abraão e confirmação das promessas); 
Gêneses 25,19-34 (Esaú e Jacó); Gêneses 37,1-36 (José do Egito); 
Êxodo 2,1-25 (Moisés); Êxodo 3,1-22 (Vocação de Moisés); 
Êxodo 12,31-51 (Libertação do povo eleito); Êxodo 20,1-17 
(Os dez Mandamentos); 1 Sam 16,1-13 (O rei Davi); 1Rs 1,11-40 (O rei Salomão).

Oração:
Senhor,  Vós  fizestes  Aliança  com  os  homens.  Não  quisestes  vos  separar  da  

humanidade.  Preparastes  um povo no qual  deveria  nascer  o  Salvador  Jesus  Cristo.  Nós  vos  
suplicamos a graça de sermos muito gratos e reconhecidos por toda a Vossa bondade e amor por  
nós, Que sejamos sempre fiéis à vossa aliança de amor, cumprindo os vossos Mandamentos em  
nossa vida.

Assim seja.

“ A Fé remove Montanhas. A Obediência vence Obstáculos. O amor dá sentido a tudo”. 

“ Fé de Abraão, obediência de Moisés, sabedoria de Salomão, coragem dos profetas, tudo 
isto resumindo no Amor de Jesus Cristo”.
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DEUS ENVIA SEU FILHO JESUS CRISTO
PARA NOS TRAZER A SALVAÇÃO

Já faz muito tempo. Há quase dois mil anos atrás. Numa cidadezinha da Galiléia 
chamada Nazaré, aconteceu um fato importante para toda a humanidade.

Maria,  moça  simples  e  pobre,  filha  de  Joaquim  e  de  Ana,   casou-se  com  um 
carpinteiro, chamado José.

1 . O anúncio do anjo Gabriel a Maria
Certa vez, Maria estava rezando, quando lhe apareceu um anjo chamado Gabriel.
O anjo Gabriel  foi  mandado por Deus para anunciar  a Maria que ela havia sido 

escolhida para ser a mãe de Jesus que seria o Salvador do Mundo.
E o anjo disse assim: “Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo; bendita és 

tu entre as mulheres”. “Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho a quem porás o nome 
Jesus”.

Maria, com toda simplicidade e humildade, aceitou fazer a vontade de Deus e disse 
SIM, respondendo: “Eis aqui a servidora do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra”.

Daquele momento em diante, Maria ficou esperando Jesus, o filho de Deus, em seu 
seio.

2. O nascimento de Jesus
Quando  Maria  estava  para  dar  à  luz,  o  rei  baixou  um decreto  pelo  qual  todos 

deveriam ir à sua terra de origem para recensear-se, isto é,  dar os nomes para se saber quantas 
pessoas havia no país.

José e Maria foram a Belém,  pois esta era a cidade de origem do casal.  Aí  não 
encontraram lugar para se hospedarem.

Tendo completado o tempo, Maria deu à luz seu filho Jesus, na manjedoura, numa 
gruta que servia de curral para os animais.

Quando Jesus nasceu vieram os anjos do céu e cantaram:
“Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra ao homens de boa vontade”.
Os pastores e os reis magos também vieram visitar Jesus trazendo-lhe presentes.

3 . Jesus – Carpinteiro de Nazaré
Por perseguição do rei Herodes, José teve que fugir para o Egito, levando consigo 

Maria e seu filho Jesus.
Com a morte do rei, voltaram para Nazaré e lá Jesus viveu durante aproximadamente 

trinta anos. Viveu a vida simples do seu povo. Trabalhou de carpinteiro junto de José, seu pai de 
criação.

4 . Jesus ensina a todos o caminho de Deus
Aos trinta anos saiu de casa. Durante três anos, correu todo o seu país, a Palestina, 

pregando o Evangelho ao povo. Ensinava a todos o caminho de Deus, curando os doentes, libertando 
os prisioneiros de seus pecados, fazendo o bem a todos. Chamou atenção dos errados e reclamou 
justiça aos pequenos e humildes. Defendeu os fracos, deu a mão a todos os que precisavam dele. 
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Nunca fez mal a ninguém. Chamava os pecadores à conversão de seus pecados dizendo-lhes que o 
Pai promete o Céu aos bons e aos que fazem penitência e o inferno àqueles que preferem permanecer 
escravos do pecado e não querem se converter a Deus.

 
5 . Jesus morre injustamente e ressuscita glorioso
Por  ter  criticado o orgulho e  maldade dos poderosos,  e  por causa da inveja dos 

chefes da religião do seu tempo, foi preso, muito maltratado e condenado à morte. “Foi crucificado, 
morto e sepultado”. Mas como havia prometido, ressuscitou ao terceiro dia.

Jesus tudo fez por Amor para que nós pudéssemos ser salvos de nossos pecados.

6 . Jesus promete o Espírito Santo e volta para o Pai.
Jesus deu toda sua vida, derramou todo o seu sangue pela nossa libertação.
Passou ainda quarenta dias na terra e depois subiu para o céu “onde está sentado à 

direita do Pai” e virá, no final do mundo, para julgar os vivos e os mortos.
Jesus, o Filho de Deus, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nosso Amor, para nos 

salvar.

Leituras bíblicas:
Lucas 2,1-20 (Nascimento de Jesus)
Mateus 27,1-66 (Paixão de Jesus)
Marcos 16,1-19 (Ressurreição e ascensão de Jesus)

Oração:
Senhor, nós vos agradecemos por nos terdes dado Jesus Cristo, como nosso irmão e 

Salvador. Queremos amá-los de todo coração. Que nós sejamos sempre atentos a tudo o que ele nos 
ensinou,  colocando seus ensinamentos  em prática em nossa vida.  Saibamos nós reconhecê-lo na 
pessoa do irmão, e um dia possamos vê-lo, face a face e gozar de sua presença maravilhosa no céu.

Assim seja.

Mensagem para a vida

JESUS – LUZ BRILHANTE NAS TREVAS DE MINHA VIDA!
JESUS – O AMIGO DE TODAS AS HORAS!
JESUS – IRMÃO E COMPANHEIRO DE CAMINHADA!

Cristão I
1. significado da palavra “cristão”

Bem  cedo,  para  melhor  significar  o  Dom  do  espírito  Santo,  acrescentou-se  à 
imposição das mãos uma unção com óleo perfumado. Esta unção ilustra o nome de “cristão”, que 
significa “ungido” e que deriva a sua origem do próprio nome de Cristo, ele que “Deus ungiu com o 
Espírito Santo” . (At 10,23)   -   (CIC – 1289)

2. Primeiros cristãos
A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes 

receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com 
efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio 
Novo Testamento atesta o processo da tradição viva.

Dela  é  preciso  distinguir  as  “tradições”  teológicas,  disciplinares  litúrgicas  ou 
devocionais surgidas ao longo do tempo nas Igrejas locais. Constituem elas formas particulares sob as 
quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. È a luz 
da grande tradição que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do 
magistério da Igreja.  (CIC – 83)

As primeiras  comunidades  cristãs viveram intensamente  essa  forma de partilha.  O 
Apóstolo Paulo as faz participar assim de seu ministério do Evangelho, mas intercede também por 
elas. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. “Por  todos os homens, pelos que detêm a 
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autoridade” (1Tm 2,1), pelos que nos perseguem, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho. 
(CIC – 2636)

3. Batismo e Vida nova do cristão
Pelo Batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu 

Batismo a sua Morte e a sua Ressurreição, deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e de 
arrependimento,  descer  à  água  com Jesus  para  subir  novamente  com ele,  renascer  da  água  e  do 
Espírito  pra  tornar-se,  no  Filho,  filho bem-amado  do  Pai  e  “viver  em uma  vida nova”  (Rm 6,4) 
(CIC – 537)

Torna-se  cristão,  eis  algo  que  se  realiza  desde  os  tempos  dos  apóstolos  por  um 
itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez 
ou  lentamente.  Deverá  sempre  comportar  alguns  elementos  essenciais:  o  anúncio  da  Palavr,  o 
acolhimento do Evangelho acarretando uma conversão,  a profissão de fé,  o Batismo,  a efusão do 
Espírito Santo, o acesso à Comunhão Eucarística.  (IC – 1229)

A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a 
qual, torna-se capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teológicas, 
concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons, permite-lhe crescer 
no bem pelas virtudes morais.

Assim,  todo  o  organismo  da  vida  sobrenatural  do  cristão  tem sua  raiz  no  Santo 
Batismo.  (CIC – 1266)

O Alpinista
Esta é a história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios.
Ele resolveu,  depois de muitos  anos de preparação,  escalar  o Aconcágua.  Mas ele 

queria a glória somente para ele, e resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro e que seria 
natural no caso de uma escalada dessa dificuldade.

Ele logo começou a subir e foi ficando cada vez tarde, porém ele se havia preparado 
para acampar, resolveu seguir escalada, dedicado a atingir o topo. Escureceu, e a noite caiu como um 
breu nas alturas da montanha, e não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz, não se via 
absolutamente nada. Tudo era escuridão, zero de visibilidade, não havia lua, e as estrelas estavam por 
detrás das nuvens.

Subindo por uma “parede”, e apenas 100m do topo, ele escorregou e caiu...caiu a uma 
velocidade vertiginosa, somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápido na 
mesma escuridão, e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava 
caindo e, nesses angustiantes momentos, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes 
que ele havia vivido em sua vida. De repente,  ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela 
metade.... Shack! Como todo alpinista experiente, havia cravado estacas de segurança com grampos a 
uma corda comprida que fixou em sua cintura. Nesses momentos de silêncio, suspenso pelos ares na 
completa escuridão, não sobrou para ele nada além do que gritar:

Ó, MEU DEUS, ME AJUDE!!! - De repente, uma voz grave e profunda vinda do céu 
respondeu: 

QUE QUERES DE MIM, MEU FILHO? – Me salve, Meu Deus, por favor!!!
REALMENTE ACREDITAS QUE POSSA TE SALVAR? – Eu tenho certeza, meu 

Deus!!! 
ENTÃO  CORTE  A  CORDA  QUE  TE  MANTÉM  PENDURADO....Houve  um 

momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou mais ainda à corda.... conta o pessoal do resgate 
que no outro dia encontrou um alpinista congelado... morto... agarrado com força... com as duas mãos 
a uma corda... A tão somente dois metros do chão.... E VOCÊ? Está segurando firmemente sua corda? 
PORQUE VOCÊ NÃO SOLTA? Pense nisso!!! 

Autor desconhecido. 
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OS EVANGELHOS CONTAM A VIDA E
A DOUTRINA DE JESUS

A vida e as obras das pessoas importantes foram escritas para que o mundo tomasse 
conhecimento delas e aprendesse suas lições.

Assim também aconteceu com Jesus.
Quem mais importante neste mundo do que Jesus? Ninguém. Por isso sua vida e 

seus ensinamentos foram contados por quatro homens que escreveram quatro livros chamados “OS 
EVANGELHOS”.

Os evangelhos fazem parte da Bíblia Sagrada e se encontram no Novo Testamento.

1 . O que nos contam os Evangelhos
Evangelho é uma palavra que vem da língua grega e quer dizer “Boa Nova”. Jesus 

veio trazer uma boa-nova, uma boa notícia de salvação para todos nós. Então, os livros que falam 
sobre Jesus ficaram sendo chamados “OS EVANGELHOS”.

Como os Evangelhos são belos! Contam coisas maravilhosas da vida de Jesus e dos 
seus ensinamento. A gente sente muita paz e muita alegria, quando lê os Evangelhos com amor e 
devoção. Todos nós, cristãos, precisamos ter o livro dos Evangelhos em casa e lê-lo todos os dias, de 
preferência com nossa família.

2 . Os quatro Evangelhos
Cada Evangelho recebe o nome da pessoa que o escreveu. Assim temos na ordem:

1) Evangelho segundo São Mateus
São Mateus foi apóstolo de Jesus. No Evangelho, aparece com o nome de Levi. Era 

cobrador de impostos. Geralmente, os cobradores de impostos eram muito odiados pelo povo porque 
nem sempre eram honestos. Certo dia, Jesus passou pelo lugar em que Mateus trabalhava e viu que 
aquele homem era possuidor de um bom coração. Mandou que o seguisse. Mateus deixou tudo e 
seguiu o Mestre. Jesus fez de Mateus um grande apóstolo e evangelista.

2) Evangelho segundo São Marcos
É o mais simples e o menor dos quatro Evangelhos. São Marcos foi discípulo de São 

Paulo e muito trabalhou na pregação do Evangelho, junto com Paulo, o grande missionário. São 
Marcos conta, de maneira muito breve, os principais acontecimentos da vida de Jesus.

3) Evangelho segundo São Lucas
São Lucas era médico. Não conheceu Jesus pessoalmente, mas através das pregações 

de  São  Paulo.  Depois  de  se  converter  ao  cristianismo,  seguiu  São  Paulo  em  suas  viagens 
missionárias.  Seu  Evangelho  é  muito  bonito.  Mostra  Jesus  como  sendo  o  divino  médico  da 
humanidade. Aquele que cura os pecados do mundo. Conta-nos, de maneira muito linda, os tempos 
da infância de Jesus.

4) Evangelho segundo São João
Por muitos é tido como o mais bonito dos Evangelhos. Parece até uma poesia, uma 

oração. São João foi o discípulo amado de Jesus. Estava com o pai e o irmão consertando as redes de 
pecar, quando Jesus passou pela praia, mandando que ele e o irmão deixassem tudo e o seguissem. 
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Foi fiel a Jesus até o fim. Foi o único apóstolo que, junto de Maria, fez companhia a Jesus na cruz. 
Foi o primeiro apóstolo que viu o sepulcro vazio, depois da ressurreição de Jesus.

3 . Divisão e abreviatura dos Evangelhos
Para  ser  mais  fácil  a  gente  lidar  com os  Evangelhos,  estes  foram divididos  em 

capítulos e versículos.  Os capítulos são representados por números  grandes,  e  os  versículos  por 
números pequenos. Cada Evangelho possui uma abreviatura.

O Evangelho segundo São Mateus possui 28 capítulos e se abrevia assim: MT.
O Evangelho segundo São Marcos possui 16 capítulos e se abrevia assim: MC.
O Evangelho segundo São Lucas possui 24 capítulos e se abrevia assim: LC.
O Evangelho segundo São João possui 21 capítulos e  se abrevia assim: JO.

4 . Os Evangelhos são parte mais importante da Bíblia Sagrada
Os Evangelhos fazem parte da Bíblia, são Palavra de Deus porque foram escritos por 

inspiração do Espírito  Santo.  Os quatro evangelistas  foram iluminados  pelo Espírito  Santo para 
poderem escrever os Evangelhos sem erro algum.  Inspirados por Deus, estes quatro homens nos 
deixaram a obra-prima da humanidade, os escritos mais importantes de todos os tempos.

5 . Todos devem conhecer o Evangelho de Jesus
Jesus nos fala através de sua Palavra.
Quanto mais conhecemos os Evangelhos, melhor conhecemos a Jesus Cristo e sua 

doutrina de Amor e Salvação.
Todo  bom cristão,  principalmente  todo  pai  de  família,  deve  possuir  o  livro  do 

Evangelho em sua casa. Não apenas para ser enfeite em cima da mesa ou do armário, mas para ser 
lido todos os dias, de preferência em família.

Numa hora conveniente a todos, os membros da família se reúnem e juntos lêem um 
trechinho do Evangelho. Não precisa ser muito grande. Depois de alguns momentos de silêncio para 
que a Palavra de Deus faça eco no coração, cada um poderá dizer o que achou mais importante do que 
ouviu.  No final,  poder-se-á  tirar  uma  conclusão  prática  para  ser  vivida  pelos  membros.  Assim a 
Palavra de Deus vai sendo meditada e vivida pela família. Se não for possível fazer em família, que 
seja feito ao menos particularmente pelas pessoas de boa vontade.

Na medida em que a pessoa vai se familiarizando com a Palavra de Deus, ela vai se 
tornando mais doce, vai penetrando mais profundamente em sua vida como o perfume das florzinhas 
do campo que inebriam o ar que as envolve.

Quanta PAZ, quanto BEM nasce no coração daquele que se aproxima da fonte da 
ÀGUA VIVA para ali saciar a sede de AMOR que todas as vidas experimentam.

Os Evangelhos são Palavra de Deus que devemos ler, entender, viver e transmitir 
com carinho e devoção se quisermos receber o Reino de Deus em nós.

Leituras Bíblicas
Lc  5,27-32  (Conversão  de  São  Mateus);   Atos  12,12-25  (Sobre  São  Marcos); 

Col 4,14 (Sobre S. Lucas);  Jo 19,25-27 (São João e Maria aos pés da cruz de Jesus);       Jo 20,8 
(São João testemunha da ressurreição);  Tiago 1,19-27 (Prática da Palavra de Deus);  IIPdr 1,16-21 
(Superioridade da Palavra de Deus).

Oração
Senhor,  que  inspirastes  homens  santos  para  nos  deixar  vossa  mensagem  de 

libertação, fazei que tenhamos muito amor à vossa santa Palavra. Que a leiamos atentamente e a 
ponhamos em prática em nossa vida. Que vossa Palavra seja uma luz a iluminar e orientar nossa 
vida.   Assim seja.

Mensagem para a vida

“SENHOR – VOSSA PALAVRA, LUZ QUE ILUMINA MEUS PASSOS E ME 
SUSTENTA NA CAMINHADA”.

“A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE, SUA LEI LIBERDADE”.
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Chance

Um dia um homem já em idade avançada disse aos seus empregados, que construíssem 
um pequeno  seleiro,  dentro  dele  o  ancião  colocou uma  forca  e  junto  a  ela  uma  placa  com os 
seguintes dizeres: “Para você nunca mais desprezar as palavras de teu Pai”.

Mais tarde chamou o filho até lá dizendo: “Estou velho, e eu quando partir você tomará 
conta de tudo que é meu, eu já sei o que vai acontecer, você deixará fazer nas mãos dos empregados 
e gastará toda a fortuna, com farras depois terá que vender nossos bens para se sustentar e quando 
não  tiver  mais  nada,  os  falsos  amigos  se  afastarão  de  você,  só  então  você  irá  se  arrepender 
amargamente, por isso que construí esta forca, ela é para você, quero que me prometa que se isso 
acontecer, você se inforcará nela”, o jovem achou aquilo um absurdo, e para o pai ele concordou, 
mas pensou não vai acontecer isso, não.

O tempo passou o fazendeiro morreu, o filho assumiu a herança e como o pai havia 
previsto  ele  gastou  tudo,  vendeu  os  bens,  perdeu  as  companhias,  a  dignidade,  nesse  momento 
lembrou-se do pai e lamentou, “há se eu tivesse ouvido meu pai,  agora é tarde”. Com as costas 
encurvadas, levantou os olhos viu o seleiro, dirigiu-se para lá, viu a forca, a placa empuerada, e 
pensou nunca seguiu os conselhos de meu pai, não o alegrei enquanto estava vivo, mas vou fazer a 
vontade de meu pai, subiu os degraus, colocou a corda no pescoço e pensou, se eu tivesse ao menos 
uma nova chance e pulou; sentiu a corda apertar a garganta era o fim, porém o braço da forca era oco 
e quebrou lançando o rapaz ao chão naquele instante cairão esmeraldas, pérolas, rubis e um bilhete; e 
nele estava escrito: “Meu querido Filho, eu te amo muito esta é a sua nova Chance”.

Sabe quem é este Pai, isto mesmo, é Deus, sempre disposto a dar mais uma chance, 
Deus tem diamantes,  perolas,  rubis  e várias jóias  para  nos  dar,  basta  que o obedeçamos,  nunca 
esquecendo que Ele é o nosso verdadeiro tesouro.

Se você caiu levante-se e recomece, volte se para Ele.
E Ele imediatamente se voltará para você.

Autor desconhecido.

Cristão II
1. Nome do cristão, recebido no Batismo

No Batismo,  o  cristão recebe  seu  nome  na Igreja.  Os  pais,  os  padrinhos  e  o  pároco 
cuidarão para que lhe seja dado um nome cristão. O patrocínio de um santo oferece um modelo de 
caridade e um intercessor seguro. (CIC – 2165)

2. Alimento do cristão
O que o alimento  material  produz em nossa  vida corporal,  a  comunhão o realiza  de 

maneira admirável em nossa vida espiritual. A comunhão da Carne de Cristo ressuscitado, “vivificado 
pelo Espírito Santo e vivificante”, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no Batismo. 
Este  crescimento  da  vida cristã  precisa  ser  alimentado pela  Comunhão  Eucarística,  pão da nossa 
peregrinação, até o momento da morte, quanto nos será dado como viático.

A comunhão separa-nos do pecado. O Corpo de Cristo que recebemos na comunhão é 
“entregue por nós”, e o Sangue que bebemos é “derramado por muitos para remissão dos pecados”. 
Por isso a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem purificar-nos ao mesmo tempo dos pecados 
cometidos e sem preservar-nos dos pecados futuros:

“Toda vez que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor”. Se anunciamos a morte do 
Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se, toda vez que o seu Sangue é derramado, é para a 
remissão  dos pecados,  devo recebê-lo sempre,  para que perdoe sempre  os meus  pecados.  Eu que 
sempre peco, devo ter sempre um remédio.  (CIC – 1393)
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JESUS E SEUS COMPANHEIROS OS APÓSTOLOS

Jesus, quando saiu pela sua terra para pregar o Evangelho, convidou companheiros 
para irem juntos com ele.

Jesus poderia ter realizado sua missão sozinho. Mas não. Quis que sua obra tivesse 
continuidade após sua morte, ressurreição e volta ao céu.

Para isso escolheu doze companheiros.  Homens simples,  mas possuidores de um 
grande coração para amar e com muita vontade de fazer o bem. Alguns eram pescadores de peixes e 
Jesus quis fazer deles pescadores de homens, com a missão de convidar os homens a fazerem parte 
da família de Deus.

1. Os apóstolos de Jesus
Os nomes dos apóstolos de Jesus são:
Simão Pedro (que se tornou o chefe dos apóstolos);  Tiago (filho de Zebedeu);  João 

(irmão  de  Tiago,  discípulo  amado  de  Jesus.  Escreveu  o  quarto  Evangelho);   André;   Filipe; 
Bartolomeu;  Mateus (também chamado Levi. Escreveu o primeiro Evangelho);  Tomé;  Tiago (filho 
de Alfeu);  Tadeu;  Simão Cananeu;  Judas Iscariostes (o traidor).

Estes  doze  homens  acompanharam  Jesus  durante  três  anos  em  suas  andanças 
missionárias.

Como deveria ser grande a amizade entre eles!... Caminhavam juntos... comiam do 
mesmo prato... dormiam debaixo do mesmo teto... ouviam atentamente todos os ensinamentos de 
Jesus... que beleza!

2. Missão dos apóstolos de Jesus
Jesus os preparava para a grande missão. Com eles fundaria a Igreja, enviá-los-ia 

pelo mundo afora para espalhar a boa-nova do Reino de Deus, a mensagem do Evangelho.
Os  apóstolos  foram muito  generosos.  Deixaram tudo.  O  que  possuíam de  mais 

sagrado:  os  pais,  a  família,  os  bens  materiais,  para  poderem seguir  o  Mestre.  Em comparação 
receberam muito mais em troca: a verdadeira liberdade neste mundo e a felicidade eterna no céu.

Os verdadeiros amigos de Jesus, aqueles que querem obedecer às suas palavras, não 
se apegam aos bens deste mundo. Usam de tudo, sem se deixar escravizar por nada. Existe muita 
gente escrava das coisas deste mundo: dinheiro, prazer, poder, vícios, modas e tantas outras coisas 
que nos trazem mais tristezas que alegrias.

Que  tristeza  quando  sabemos  que  alguém  matou  para  poder  roubar!  Este  está 
fazendo do dinheiro o seu deus. Por causa do dinheiro, ofende gravemente o verdadeiro Deus e fere o 
próximo, naquilo que ele possui de mais valor: a vida.

Que tristeza quando sabemos que famílias foram expulsas de suas terras para que os 
riscos possam plantar capim para gado. Existe muito gado mais bem tratado do que gente.

Quanta briga por causa da terra, que no fim vai nos comer a todos. Mas só não come 
a alma. Esta tem um encontro marcado com Deus.

Jesus queria que seus seguidores fossem obedientes ao Pai como ele também era.
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Os apóstolos presenciaram os milagres de Jesus. Viram as maravilhas operadas pelo 

Mestres  junto  ao  povo.  Nem tudo  o  que  ouviam de  Jesus  eram capazes  de  compreender.  Mas 
guardavam tudo em seu coração. Mais tarde, quando Jesus mandou do céu o Divino Espírito Santo, 
então sim, compreenderam o grande ensinamento de Jesus e o levaram adiante pelo mundo afora.

Iam dois a dois, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, 
ensinando ao povo a doutrina de Cristo e fundando comunidades cristãs, às quais deram o nome da 
Igreja.

Na época, a maior parte do povo era pagão, acreditava em outros deuses. Por este 
motivo, muitos apóstolos de Jesus foram perseguidos e mortos. São Pedro foi crucificado de cabeça 
para baixo. São Paulo foi degolado como São João Batista. Santo Estevão foi apedrejado até morrer.

O testemunho, o exemplo de fé dos apóstolos de Jesus e dos primeiros cristãos foi a 
semente forte que fez as igrejas cristãs se desenvolverem pelo mundo afora.

3. Jesus também sentiu a dor da traição
Alguns dos apóstolos não foram fiéis à amizade de Jesus.
Judas Iscariotes o traiu, vendendo-o por trinta moedas de prata.
Simão Pedro também o negou três vezes.
Se Judas tivesse se arrependido, seria hoje um grande santo como São Pedro. Mas 

não confiou na misericórdia de Jesus e foi se enforcar.
Hoje em dia, como Judas, quantos se desesperam diante da vida em vez de confiar. 

Pedro confiou. Arrependeu-se. Chorou seu grande pecado, e o Senhor o perdoou.
A misericórdia de Deus é maior que os nossos pecados. O maior pecador do mundo 

é perdoado se, arrependido e contrito, pede perdão a Deus e muda de vida.

4. Os apóstolos continuam a obra de Jesus
Várias vezes, Jesus apareceu aos seus apóstolos depois da ressurreição para provar 

que estava vivo como havia dito. Os apóstolos se mantinham unidos em oração no cenáculo, aquela 
grande sala em que Jesus celebrou a última ceia, isto é, a primeira missa.

Após a vinda do Espírito Santo (Pentecostes), os apóstolos saíram pelo mundo afora, 
anunciando tudo o que havia visto e ouvido.

Leituras Bíblicas
Mt 4,18-22 (chamamento dos apóstolos pescadores)
Mc 3,13-19 (escolha dos apóstolos e seus nomes)
Mt 10,5-23 (instrução aos apóstolos)
Mt 5,13-16 (o que os apóstolos devem ser)

Oração
Senhor, vós escolhestes apóstolos para levarem adiante vosso Reino de Amor e de 

Justiça. Fazei de mim um verdadeiro apóstolo, espalhando Paz e Bem onde quer que eu esteja. Que 
através de minhas palavras e ações, vosso nome seja mais conhecido e amado, e vosso reino melhor 
servido. Tornai-me apóstolo da Fé, da Esperança e da Caridade para maior alegria e felicidade de 
muitos irmãos.

Assim seja.

Mensagem para a vida:

“ A MESSE É GRANDE E POUCOS OS OPERÁRIOS”
VOCÊ TAMBÉM PODERÁ SER UM OPERÁRIO DA MESSE DO SENHOR.  

ISTO O FARÁ FELIZ E MUITOS SE TORNARÃO FELIZES AO REDOR DE VOCÊ.
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O Frio

Seis homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve. Teriam que 
esperar até o amanhecer para poderem receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e 
havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Se o fogo apagasse, eles sabiam que 
todos morreriam de frio, antes que o dia clareasse. Chegou a hora de cada um colocar sua lenha na 
fogueira. Era a única maneira de poderem sobreviver.

O  primeiro  homem  era  racista.  Ele  olhou  demoradamente  para  os  outros  cinco  e 
descobriu que um deles tinha a pele escura. Então ele raciocinou consigo mesmo: “Aquele negro!”. 
Jamais darei minha lenha para aquecer um negro. E guardou-a, protegendo-a dos olhares dos demais.

O segundo homem era um rico avarento. Olhou ao redor e viu no círculo, em torno do 
fogo, um homem da montanha, que trazia sua pobreza no aspecto do semblante e nas roupas velhas e 
remendadas. O rico fez as contas do valor de sua lenha e enquanto mentalmente sonhava com o seu 
lucro. Pensou: “Eu? Dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso?” E reservou-a.

O terceiro homem era negro. Seus olhos faiscavam de ira e ressentimento. Não havia 
qualquer sinal de perdão. Seu pensamento era muito prático: é bem provável que eu precise desta 
lenha para me defender. “Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar os que me oprimem”. 
E guardou sua lenha com cuidado.

O quarto homem era um pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros, os 
caminhos,  os  perigos  e  os  segredos da neve.  Pensou:  “Esta  nevasca pode durar  vários  dias.  Vou 
guardar minha lenha”.

O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando fixamente para as 
brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha que carregava. Ele estava preocupado demais com 
suas próprias visões para pensar em ser útil.

O sexto e último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das mãos os 
sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. “Essa lenha é minha. Custou o meu 
trabalho. Não darei a ninguém, nem o menor dos meus gravetos”. Com estes pensamentos, os seis 
homens  permaneceram imóveis.  A  última  brasa  da  fogueira  se  cobriu  de  cinzas  e  finalmente  se 
apagou. Ao alvorecer do dia, quando os homens do resgate chegaram à caverna, encontraram seis 
cadáveres congelados, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o 
chefe da equipe de resgate disse aos colegas: “O frio que os matou não foi o de fora , mas o frio que 
veio de dentro!”.

Cristão III
1. Oração do Cristão

Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão 
deve  querer  meditar  regularmente.  Caso  contrário,  assemelha-se  aos  três  primeiros  terrenos  da 
parábola do semeador. Mas um método é apenas um guia, o importante é avançar, com o Espírito 
Santo, pelo único caminho da oração: Jesus Cristo.  (CIC – 2707)

Orar  é  sempre  possível:  o  tempo  do  cristão  é  o  de  Cristo  ressuscitado  que  “está 
conosco todos os dias” (Mt 28,20), apesar de todas as tempestades. Nosso tempo está nas mãos de 
Deus.

È possível  até no mercado ou num passeio solitário fazer uma oração freqüente e 
fervorosa. Sentados em nossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando.   (CIC – 2743)

Orar é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente: se não nos 
deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo 
pode ser “nossa Vida”, se nosso coração está longe dele?

Nada se compara em valor à oração, ela torna possível o que é impossível, fácil o que 
é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza.

Quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena.   (CIC – 2744)
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JESUS E OS APÓSTOLOS – FUNDAÇÃO DA IGREJA

Enquanto Jesus estava entre nós ele era o chefe dos apóstolos, o cabeça.
Antes de Jesus voltar ao Pai, deixou um de seus apóstolos para ser o chefe em seu 

lugar. O escolhido foi Simão Pedro.

1 . Pedro – Chefe dos apóstolos e da Igreja
Certa vez, Jesus estava reunido com seus apóstolos e dirigindo-se a Pedro disse: “ 

Simão,  tu  és  Pedro,  e  sobre  esta  pedra  edificarei  a  minha  Igreja,  e  as  portas  do  inferno  não 
prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do Reino dos Céus; tudo o que ligares sobre a terra 
será ligado no céu, e tudo o que desatares sobre a  terra, será também desatado no céu”.

Jesus colocou Pedro como chefe dos apóstolos e prometeu que com eles fundaria a 
Igreja.

A Igreja de Jesus tem como alicerce os apóstolos e como primeiro chefe, Pedro.
Assim a obra de Jesus teria continuidade pelos séculos afora.
Assim como Jesus veio trazer a salvação, a Igreja é o sinal de salvação que Jesus 

deixou e a continuadora de sua obra redentora.

2 . O que significa Igreja, Papa, Bispo?
Igreja significa Comunidade, Assembléia, grupo de pessoas batizadas que possuem a 

mesma fé em Cristo Jesus.
Os apóstolos se espalharam,  depois da vinda do Espírito Santo, o chefe, foi para 

Roma, e de lá dirigia a Igreja.
Em Roma passou a ser chamado  Papa, que significa pai, pois era o pai visível de 

todos os que faziam parte da Igreja.
Os apóstolos foram os primeiros Bispos, Pedro, o primeiro Papa.
Com a morte deles vieram outros, e assim por diante até nos nossos dias.
Os Bispos são os pastores das Igrejas Particulares ou Dioceses.
O Papa é o Pastor da Igreja no mundo inteiro, representante de Jesus no mundo.

3 . A Igreja de Jesus
A  Igreja  que  Jesus  e  os  apóstolos  fundaram  chama-se  IGREJA  CATÓLICA 

APÓSTOLICA  ROMANA.
Igreja –  significa Comunidade, Povo de Deus, Assembléia dos que acreditam na 

mesma fé.
Católica  –  palavrinha  que  vem  da  língua  grega,  significa  Universal,  pois  os 

apóstolos se espalharam pelo mundo inteiro.
Apostólica  -  porque foram os apóstolos, os escolhidos por Jesus para fundarem a 

Igreja.
Romana – porque São Pedro foi para Roma. Até hoje, é nesta cidade que os Papas 

residem e de lá guiam a Igreja Universal. O Papa é o Pastor da Igreja no mundo inteiro.
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4 . Missão da Igreja no mundo
A Igreja foi fundada por Jesus e os seus apóstolos para ser luz no mundo. Sua missão 

é ser um sinal de Deus, no mundo, iluminando os homens com a luz da pessoa e da doutrina de Jesus 
Cristo.

Como família de Deus a  Igreja, através de seus legítimos representantes, é Mãe e 
Mestra de seus membros.

Mãe que com amor conduz seus filhos para a casa do Pai.
Mestra que ensina o bem e corrige os errados.
Hoje em dia, a Igreja cada vez mais vem chamando atenção do povo, no sentido de 

mostrar-lhe o verdadeiro caminho a seguir e corrigir os erros daqueles que andam por caminhos 
tortos.

Quando a Igreja prega o Evangelho de Jesus, está procurando o bem total dos que 
ouvem a Palavra de Deus e não apenas o bem espiritual. Ela se interessa para o bem material de seus 
membros a fim de que todos tenham o necessário para viver e serem felizes.

A Igreja se interessa por todos os problemas de seus filhos, todos os problemas que 
atingem a humanidade.

Os problemas sociais políticos e econômicos que diretamente afetam a Comunidade, 
são objetos da preocupação da Igreja, e ela procura iluminá-los pela luz da fé, e assim encaminhá-los 
dentro de um princípio de justiça e de respeito pela dignidade de cada pessoa humana.

Nós que somos membros da Igreja devemos amá-la muito e tudo fazer para que sua 
missão se realize no mundo, entre os homens. Quanto melhores forem os membros da Igreja, mais 
perfeitamente ela realizará a missão que lhe foi confiada por Jesus, de ser Mãe e Mestra. 

Leituras bíblicas
Mateus 16,18-19 (Escolha de Pedro para chefe da Igreja)
João 21,15-17 (Pedro pastor do rebanho)
Marcos 16,15-18 (Missão dos apóstolos)

Igreja I
1. Igreja Doméstica

Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. A Igreja não 
é outra senão a “família de Deus”. Desde suas origens, o núcleo da Igreja era em geral constituído 
por aqueles que, “com toda sua casa”, se tornavam cristãs eram redutos de vida cristã num mundo 
incrédulo.  (CIC - 1655)

Em nossos dias, num mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias 
cristãs  são  de  importância  primordial,  como  lares  de  fé  viva  e  irradiante.  Por  isso,  o  Concílio 
Vaticano II chama a família, usando uma antiga expressão, de “Ecclesia doméstica”. É no seio da 
família que os pais são “para os filhos”, pela palavra e pelo exemplo...os primeiros mestres da fé. E 
favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada.  (CIC – 1656)

2. Igreja Santa Imaculada
“Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja para que 

orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor 
o aliviará, e se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados” (Tg 5, 14-15).   (CIC – 1526)

3. Maria, mãe da Igreja 
Depois de termos falado do papel  da Virgem  Maria no mistério de Cristo e do 

Espírito, convém agora considerar o lugar dela no mistério da Igreja. “Com efeito, a Virgem Maria 
(...)  é  reconhecida  e  honrada  como  a  verdadeira  Mãe  de  Deus  e  Redentor.  (...)  Ela  é  também 
verdadeiramente “Mãe dos membros (de Cristo) (...), porque cooperou pela caridade para que na 
Igreja nascessem os fiéis que são os membros desta Cabeça”. (...) Maria, Mãe de Cristo, Mãe da 
Igreja.   (CIC – 963)
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4. Igreja, Corpo místico de Cristo

Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, 
mas também por todos os membros da Igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a 
vitalidade apostólica e para a Santidade de todo o Corpo de Cristo, contanto que se trate de dons que 
provenham  verdadeiramente  do  espírito  Santo  e  que  sejam  exercidos  de  maneira  plenamente 
conforme  aos  impulsos  autênticos  deste  mesmo  Espírito,  isto  é,  segundo a  caridade,  verdadeira 
medida dos carismas.   (CIC – 800)

5. Cristãos, membros da Igreja  
Tudo o que Cristo viveu foi  para que pudéssemos vivê-lo nele e para que Ele o 

vivesse em nós. “Por sua Encarnação, o Filho de Deus, decerto modo, se uniu a todo homem”. Nós 
somos chamados a ser uma só coisa com Ele, Ele nos faz partilhar (comungar), como membros de 
seu corpo,  de tudo o que (Ele),  por nós e como nosso modelo,  viveu em sua carne.  “Devemos 
continuar e realizar  em nós os estados e os mistérios de Jesus,  e  pedir-lhe muitas vezes que os 
complete e realize em nós e em toda a sua Igreja... pois o Filho de Deus deseja conceder uma certa 
participação, e fazer como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda a sua 
Igreja,  pelas  graças  que  quer  comunicar-nos,  e  pelos  efeitos  que  quer  operar  em nós  por  esses 
mistérios. Por estes meios quer realizá-los em nós.   (CIC – 521)

O Mau Humorado

Num certo dia, um médico pediu a um motorista de táxi, que o levasse urgente para 
atender a um paciente em um determinado bairro da cidade.

O taxista respondeu-lhe que não podia, que pretendia encerrar o expediente, pois já era 
tarde.

O médico insistiu, dizendo que precisava atender a um chamado urgente.
O motorista respondeu insatisfeito:
Estou cansado! Vire-se por ai. O que não faltam são veículos....
O doutor insistiu um tanto mais, mas é tarde. Estamos perdendo tempo enquanto uma 

vida corre sério risco. Seja rápido, leve-me por favor. Irritado o motorista arrancou o carro e saiu 
resmungando sem atender ao médico.

Ora essa. Era só o que me faltava aparecer. Vou dormir.
Chegando  a  casa,  o  motorista,  mal  humorado,  defrontou  com  toda  a  família  em 

desespero, seu filhinho de cinco anos passava muito mal, tendo convulsões, semi-asfixiado.
Sem saber o que fazer, propôs colocá-lo no veículo para conduzi-lo ao pronto socorro, 

quando outro carro estacionou à porta de sua casa e um médico saltou apressado.
O  médico  examinou  o  caso  e  identificou  o  “grande  mal  asmático”.  Aplicou 

imediatamente uma adrenalina no pequeno, suficiente para uma reação orgânica que lhe permitisse 
tempo de conduzir o pequeno paciente ao hospital mais próximo, com possibilidade de salvação.

O motorista olhou o venerável senhor e baixou os olhos, envergonhado.
Era  o médico  que ele  negara  a  transportar.  O paciente  a  quem o médico  precisava 

atender com urgência, era seu próprio filho.

Reflexão:
Tantas vezes nos negamos a atender a um pedido que nos é feito porque achamos que 

não tem nada a ver conosco. Esquecemos a recomendação de Jesus de fazermos aos outros o que 
gostaríamos que os outros nos fizessem. Costumamos dizer com freqüência: 

“Deus te ajude!”. E temos também que nos perguntar: Como é que Deus vai ajudar  
as pessoas, senão através das próprias pessoas?

 Deus conta conosco.
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JESUS ENVIA O ESPÍRITO SANTO PARA A FORMAÇÃO DA IGREJA

1 . O Mistério da Santíssima Trindade
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é composta pelo 

Pai, Filho e Espírito Santo.
As três pessoas, totalmente distintas, formam um único Deus. É o primeiro mistério 

de nossa fé, e se chama Mistério da Santíssima Trindade.
Nós,  cristãos,  acreditamos  que  existe  um  só  Deus  em  três  pessoas  realmente 

distintas: Pai, Filho e Espírito Santo.
O PAI, que nos criou por Amor.
O FILHO JESUS, que nos ajuda a compreender tudo aquilo que Jesus nos ensinou. 

O Espírito Santo está entre nós para assistir e santificar a Igreja, fundada por nosso Senhor Jesus 
Cristo.

2 . Deus, como Comunidade
Interessante notar que sendo três pessoas, em Deus existe uma Comunidade. Deus 

ama a Comunidade. Deus vive em Comunidade. Deus está presente onde existe uma Comunidade 
viva, verdadeira. Quanto mais união e amor houver em uma Comunidade, mais perfeita ela é.

A Santíssima Trindade é uma Comunidade perfeita, pois nela existe todo o AMOR, 
toda UNIÃO, toda AMIZADE entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Devemos  amar  a Comunidade e viver em Comunidade a exemplo da Santíssima 
Trindade.

3 . A vinda do Espírito Santo
Quando chegou a manhã de Pentecostes, cinqüenta dias depois da ressurreição de 

Jesus, os apóstolos e a Virgem Maria estavam reunidos no Cenáculo, isto é, na sala em que Jesus 
celebrou a Missa com os apóstolos. De repente, desceu sobre eles o Divino Espírito Santo, em forma 
de línguas de fogo. Foi o momento da Grande Revelação. Foi o momento em que o coração e o 
entendimento dos apóstolos se abriram.

O Espírito de Amor, de Luz, de Sabedoria, de Força, de Verdade, desceu no coração 
daqueles  homens,  fazendo-os  heróis  do  amor  e  da  coragem na  difusão,  isto  é,  na  pregação  do 
Evangelho pelo mundo afora.

Naquele mesmo instante, cheio do fogo do Divino Espírito, Pedro saiu da sala e se 
dirigiu ao povo fazendo-lhe um maravilhoso sermão. O livro dos Atos dos Apóstolos, que nos fala o 
que os apóstolos fizeram, conta-nos que só naquele dia, três mil pessoas se tornaram cristãs. Pediram 
o batismo para poderem fazer parte da Igreja.

4 . A vida nova dos apóstolos de Jesus
Daí para frente, os apóstolos começaram a viver uma nova vida.
Viviam muito unidos entre si. Tudo o que possuíam era em comum.
Não queriam nada em particular.
Viviam uma verdadeira Comunidade, onde os direitos de cada um eram respeitados 

e os deveres, cumpridos.
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Entre  eles  reinava um verdadeiro espírito  de  Amor,  Caridade e  Solidariedade.  E 
todos os que não queriam respeitar a Comunidade eram punidos como aconteceu com Ananias e 
Safira, conforme nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos.

Cheios  do  Espírito  do  Senhor,  os  apóstolos  saíram  pelo  mundo  pregando  o 
Evangelho e fundando Igrejas, isto é, Comunidades cristãs.

Em cada  lugar  onde  pregavam o  Evangelho  muitos  se  convertiam ao  Senhor  e 
pediam o batismo. Os apóstolos deixavam alguém para zelar da Comunidade. Assim iam aparecendo 
os  bispos,  os  presbíteros  (mesmo que sacerdotes)  que foram aumentando,  na  medida  em que o 
número das comunidades crescia.

Mas todos obedeciam a Pedro, que estava em Roma, pois reconheciam a Pedro, que 
estava em Roma, pois reconheciam nele a autoridade deixada por Jesus Cristo.

O Espírito Santo é o grande animador da Igreja, nós, os seus instrumentos. Assim 
como a boa enxada pode fazer muita coisa nas mãos de um bom lavrador, nós também podemos 
fazer muitas coisas boas, se nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele faça de nós aquilo 
que for de sua santa vontade.

Há quase dois  mil  anos que a Igreja existe,  e  cada vez crescendo mais  entre os 
homens.

5 . Igreja divina e humana
A Igreja é Divina e Humana.
A Igreja  é  Divina porque fundada por  Nosso Senhor  Jesus  Cristo  e guiada pelo 

Espírito Santo a serviço do Reino do Pai.
A Igreja é Humana, porque formada por homens, os cristãos batizados, que muitas 

vezes erram.
Se percebemos alguma coisa de errado na Igreja, podemos saber que não é porque 

ela seja errada, mas sim porque seus membros podem errar por serem pessoas humanas.

As pessoas batizadas, que possuem fé e praticam os ensinamentos de Jesus em 
sua vida, fazem parte da Igreja.

A Igreja é nossa grande família. Devemos amá-la muito e tudo fazer para que ela 
ajude o Reino de Deus.

Leituras Bíblicas

Atos 2,1-13 (descida do Espírito Santo)
Atos 2,14-47 (discurso de Pedro e a Comunidade primitiva)
Atos 9,1-19 (conversão de São Paulo, o grande apóstolo de Jesus)

Oração
Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. Acendei neles o fogo de  

vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Assim seja.

Mensagem para a vida.

“O ESPÍRITO DE DEUS É FOGO QUE ABRASA E ILUMINA NOSSA VIDA”.
“VIVER NO ESPÍRITO É VIVER NA GRAÇA DE DEUS”.
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Igreja II

1. Consagrados na Igreja
“Disso resultou que, como numa árvore frondosa e admiravelmente  variegada na 

seara do Senhor –  e  isto em virtude do germe divinamente  plantado -,  floresceram as diversas 
modalidades da vida solitária ou comum, assim como as varias famílias, as quais vão aumentando 
tanto  para  proveito  dos  próprios  membros  quanto  para  o  bem  de  todo  o  Corpo  de  Cristo”. 
(CIC – 917)

“Desde os primórdios da Igreja existiam homens e mulheres que se propuseram, pela 
prática dos conselhos evangélicos, seguir a Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto, e 
levaram, cada qual a seu modo, uma vida consagrada a Deus. Dentre eles, muitos, por inspiração do 
Espírito Santo, ou passaram a vida na solidão ou fundaram famílias religiosas, que a Igreja, de boa 
vontade, recebeu e aprovou com sua autoridade”.   (CIC – 918)

2. Catequese na Igreja

Bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na 
Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de 
que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, pra educá-los e instruí-los nesta vida, e assim 
construir o Corpo de Cristo.   (CIC – 4)

Amor de Mãe
Era  um  dia  de  calor,  o  vento  soprava  levemente  e  as  folhas  das  árvores  caiam 

lentamente ao chão, e João um menino de apenas 8 anos de idade, foi até os fundos de sua casa para 
se  refrescar  no  lago,  conforme  ia  em direção  da  água  o  mesmo  deixara  uma  trilha  meio  que 
bagunçada, pois a mesma era constituída por sapatos, meias, camiseta e o shorts, a alegria era tanta 
que João não percebeu a presença de um visitante inesperado no lago.

Conforme ia nadando para o meio do lago, do outro lado da margem um jacaré adentrou 
na água. 

No entanto Maria sua mãe estava em casa aos seus fazeres, e a mesma teve um mau 
pressentimento quanto a vida de seu filho amado. Seu coração apertado queria lhe dizer algo. Já 
meio sem saber o que fazer ela foi até a varanda para ver o que João estava fazendo pois ele era 
muito peralta.

Ao chegar a varanda ela viu seu filho indo ao encontro do perigo, um enorme jacaré, 
que nadava em direção do mesmo e ele não percebera.

Ela num momento repentino, começou a correr para a beira do lago e chamar João.
No momento em que o garoto escutou os gritos de sua mãe e achando que ela estava 

chamando-o, ele começou a retornar para a margem, mas o jacaré já estava bem próximo.
Vendo que o filho não iria conseguir escapar, sua mãe se atirou no lago e foi ao seu 

encontro,  o desespero da mãe  fazia com que ela tivesse mais  forças para alcançar o filho antes 
mesmo do jacaré, o menino chegou até sua mãe mas já era tarde pois o animal lhe agarrou pelos pés, 
e a partir daí iniciou-se uma luta pela vida, quanto mais o jacaré puxava o garoto mais a mãe cravava 
sua  unhas  nos  pequenos  braços  da  criança,  numa  tentativa  de  salvá-lo  e  aos  gritos  ela  tentava 
espantar o animal,  foi quando um senhor que passa por perto, escutou os gritos e percebendo o 
ocorrido sacou de sua arma e foi até ao lago, chegando á margem o senhor atirou em direção do 
jacaré atingindo-o e matando-o. Logo o menino foi levado ao hospital, com ferimentos graves, pois 
partes dos pés e das pernas do garoto haviam sido destruídos pela ferocidade do animal, precisando o 
mesmo ter que ser submetido a varias intervenções cirúrgicas.

Passado alguns  dias  na  UTI,  o  garoto  logo  recuperou-se  e  foi  transferido  para  um 
quarto, foi quando um repórter de uma emissora de televisão local, pediu para que ele mostra-se as 
cicatrizes dos ferimentos dos pés, pernas e braços, e perguntou o que levou a ele estar ainda vivo.

João fez um momento de silêncio, e respondeu-lhe:
“Eu não morri, porque minha mãe não me abandonou!”.
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IGREJA – POVO DE DEUS
1 . Todos os batizados fazem parte da Igreja
A Igreja não são apenas os padres, os bispos. A Igreja somos todos nós que fomos 

batizados. Todos nós que recebemos o Espírito Santo dentro de nós, no momento em que o padre 
derramou água em nossa cabeça dizendo: “José, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo”.

Não se vê o Espírito Santo descer sobre nós. Nem se sente nada de diferente, mas 
pela fé sabemos do grande acontecimento em nossa vida. Passamos a pertencer à Igreja, o Povo de 
Deus, à Família de nosso querido Pai, com possibilidade de crescer cada vez mais na prática do bem 
e no amor a Deus e ao próximo.

 2 . Os guias da Igreja
Toda família possui aqueles que guiam, aqueles que servem, aqueles que colocam 

toda a sua vida a serviço de seus entes queridos. Assim, por exemplo, os pais. Tudo fazem para o 
bem dos seus. Estão dispostos até a morrer, se for preciso, para o bem e a felicidade dos filhos que 
Deus lhes deu.

Assim na Família de Deus, na Igreja,  há também aqueles que são chamados por 
Deus para guiarem o povo, para servirem, para serem pastores do rebanho do grande pastor, que é 
Jesus Cristo. São os bispos, os padres e todas as pessoas de boa vontade que colaboram para o 
desenvolvimento do Reino de Deus.

3 . Todos os batizados são convidados a servirem a Igreja
Assim como na família cada filho é responsável e tem que colaborar para o bem de 

todos, assim também na Igreja, cada membro recebe, pelo Batismo, a responsabilidade de prestar 
algum serviço pelo bem e desenvolvimento da Comunidade.

Como são importantes os catequistas, os dirigentes de culto nas Comunidades rurais, 
os  que promovem a saúde e  a educação do povo,  os  que trabalham para o bem-estar  social  da 
Comunidade,  lutando  para  que  os  direitos  do  povo  sejam respeitados,  e  os  deveres  cumpridos 
fielmente.

Tudo isto é serviço pelo desenvolvimento do reino de Deus entre os homens. Reino 
de Justiça, Amor e Paz.

Quando um rapaz, respondendo a um chamado de Deus, resolve ser padre, ele está 
colocando sua vida a serviço do povo de Deus, a serviço do Reino de Deus. Um padre não é padre 
por si próprio, em vista dos seus próprios interesses, mas para servir e guiar o povo em direção de 
Deus.

É assim que em quase todas as cidades existe um padre, o pastor do povo, servindo-o 
em suas necessidades. Quando não há possibilidade de se ter um padre, a Comunidade escolhe os 
seus dirigentes que se responsabilizam para levar adiante a vida religiosa da Comunidade.

O padre toma conta de uma paróquia. As paróquias reunidas formam uma diocese ou 
Igreja Particular, cujo pastor é o bispo.
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A pessoa e a palavra do bispo são coisas muito importantes. Sua missão é anunciar o 
Evangelho e praticar o que ele ensina para ser o exemplo do povo do qual ele é o pastor e guia. Os 
padres são os colaboradores dos bispos.

Dentre os bispos se escolhe um para ser o pastor e guia da Igreja Universal que é o 
Papa.

Portanto ser Papa, Bispo, Sacerdote, Ministro ou Dirigente na Comunidade não é 
privilégio ou simplesmente título, mas é se colocar à disposição para servir o povo de Deus, a Igreja, 
caminha na direção do Pai.

4 . Reino de Deus e Igreja
Reino de Deus e Igreja não são a mesma coisa.
Jesus veio anunciar o Reino de Deus e fundar a Igreja.
Fazem parte do Reino de Deus todos os homens de boa vontade, independentemente 

de sua religião, de sua fé. Fazem parte do Reino de Deus todas as pessoas que, de coração sincero, 
procuram fazer o bem em sua vida, seguindo a Lei de Deus, ditada em seu coração.

Pertencem à Igreja aquelas pessoas que são batizadas, crêem em Jesus Cristo e em 
toda  a  sua  doutrina.  Pertencem  à  Igreja  as  pessoas  que  procuram,  de  coração  sincero,  praticar 
fielmente  a  religião  Católica,  Apostólica,  Romana,  segundo  as  orientações  de  nossos  legítimos 
representantes: o Papa, os bispos, que é o representante visível no mundo.

Igreja que é comunidade dos que crêem em Cristo, é Sacramento de Salvação para 
todos os que fazem parte dela. Para tanto, oferece todos os meios de salvação e santificação: Palavra 
de Deus, Sacramentos, Caridade Fraterna.

Igreja também Sinal  de Salvação para  os que não fazem parte dela.  Ela  a todos 
oferece o testemunho de sua vida cristã, o seguimento a Cristo, a Palavra de Deus, o empenho pela 
justiça, a luta pela Paz.

Quanto  à  Salvação,  ninguém pode  dizer:  “este  está  salvo,  aquele  não  está”  .  A 
Salvação é dom de Deus,  conquistado por Cristo a favor de todos. Cada qual  procure fielmente 
seguir seu caminho, respeitando os outros. A Salvação cabe ao Senhor distribuir, segundo os méritos 
de Cristo e a elaboração pessoal de cada um. Compete a cada um fazer tudo o que estiver ao seu 
alcance para um dia ouvir do Senhor aquelas palavras maravilhosas: “Vinde, benditos de meu Pai, 
receber o prêmio que vos está preparado desde toda eternidade”.

Leituras Bíblicas

1Cor 12,12-31 (Igreja – Corpo de Cristo)
1 Tim 3,1-6 (Virtude de um bispo)
Ti 1,5-16 (Procedimento do bispo)
I Tim 5,17-24 (Procedimento do sacerdote)
Hebr 5,1-14 (Cristo, verdadeiro pastor)

Oração

Senhor, vós que com amor criastes vossa Igreja, e com mais amor enviastes sobre ela 
vosso  Espírito  Santo,  abençoai-a,  santificai-a,  ajudai-a  a  cumprir  sua  tão  sagrada  missão  neste 
mundo, sendo sinal de salvação para todos os homens.

Assim seja

Mensagem para a vida

“A IGREJA SOU EU, É VOCÊ, SOMOS TODOS NÓS, TODO O BEM QUE 
FAZEMOS AJUDA A IGREJA A CRESCER. TODO MAL QUE PRATICAMOS É A IGREJA  
DE JESUS CRISTO QUE OFENDEMOS”.
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OS SACRAMENTOS – SETE FONTES DA GRAÇA DE DEUS,
INSTITUÍDOS POR JESUS CRISTO

Jesus Cristo veio trazer a salvação que o Pai havia prometido. Fundou a Igreja, como 
Sinal de Salvação no mundo. A sua palavra é fonte de luz para todos os homens de boa vontade. 
Através de sua Palavra nos deixou sete Sacramentos, que são os meios de entrarmos diretamente em 
contato com Ele, permanecer sempre juntos dele.

Pelos Sacramentos Jesus Cristo nos comunica a salvação que nos veio trazer. Assim 
como a Igreja, os Sacramentos são sinais desta Salvação que Jesus nos trouxe.

Todos os Sacramentos foram deixados por Jesus através de sua Palavra. São eles:

 1 . Batismo
Primeiro  e  mais  importante  dos  Sacramentos.  Pelo  Batismo,  nós  nos  tornamos 

cristãos. Filhos de Deus e herdeiros do céu. O Batismo é a porta de entrada para a vida da graça.
Só podemos receber os outros Sacramentos, depois de termos recebido o Batismo.

2 . Confirmação ou Crisma
É o Sacramento pelo qual confirmamos a fé que recebemos no Batismo. Pelo Crisma 

nós nos tornamos apóstolos de Jesus, assim como os discípulos, no dia de Pentecostes. Pelo Crisma, 
queremos ajudar a Jesus difundir, isto é, levar adiante, através de nossa vida e de nossas palavras, o 
seu Reino de Amor. Para isso, o Sacramento do Crisma deve ser dado aos jovens e adultos a fim de 
que possam compreender o que estão fazendo, no momento em que confirmam a fé.

3 . Penitência ou Confissão
É o Sacramento pelo qual Cristo dá o perdão dos pecados aos fiéis através do padre.
Este  é  o  Sacramento  do  perdão  e  da  misericórdia  divina.  Quem perdoa  é  Jesus 

Cristo. O padre é apenas o representante que comunica o perdão de Jesus.
Deus é um Pai de misericórdia, que sempre está disposto a perdoar seus filhos. Sua 

bondade é maior que nossos pecados. Pelos merecimentos da paixão, morte e ressurreição de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Deus nos concede o perdão de nossas maldades.

Para que possamos merecer o perdão na confissão, são necessárias duas coisas muito 
importantes:

a) arrependimento de nossos pecados, isto é, de coração contrito e sincero 
reconhecer  as  faltas  por  nós  cometidas  que  ofenderam a  Deus  e  aos 
irmãos.

b) Propósito de sermos melhores para frente, isto é, desejar  firmemente dar 
um passo à frente em nossa fé, na prática de nossa religião. Desejo de 
sermos melhores, seja em nossa vida particular, seja em relação á nossa 
família e em relação às pessoas com quem convivemos. 

Para uma boa confissão devemos nos preparar direitinho. Fazer um bom exame de 
consciência, isto é, fazer a revisão de nossa vida, procurando ver o que deixamos de fazer de bem e o 
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que  fizemos  de  mal.  Quanto  melhor  nos  prepararmos  para  a  confissão,  tantos  melhores  frutos 
colheremos para o progresso de nossa vida espiritual.

A confissão pode ser Particular ou Comunitária.
Particular, quando a pessoa se encontra só com o padre e faz sua confissão.
Comunitária, quando um grupo de pessoas se prepara conjuntamente, faz o exame de 

consciência, reza e recebe o perdão de seus pecados através do sacerdote.
Todas as duas maneiras são importantes e possuem valor, desde que a pessoa esteja 

contrita, preparada e arrependida e queira melhorar sua vida, numa conversão sincera para com Deus 
e para o próximo.

4. Eucaristia
É o grande Sacramento do amor de Deus.
Através  da Eucaristia,  Jesus  continua morrendo e ressuscitando pela  Salvação dos 

homens.  Em cada Santa Missa renova-se a Paixão de Cristo.  A Missa é o momento em que nós, 
homens, nos encontramos mais próximos de Deus através de Jesus Cristo, que recebemos na Hóstia 
Consagrada.

 5. Unção dos enfermos
É o Sacramento que se dá aos doentes preparando-os espiritualmente para o encontro 

com Cristo Jesus. O padre coloca óleo santo no enfermo, como que selando-o para a vida Eterna.

6. Ordem
É o Sacramento que uma pessoa recebe e pelo qual passa a servir a Igreja de Cristo, 

o Povo de Deus. Quem ordena o rapaz ou adulto é o bispo.
São três os graus da Ordem:
a) Diácono:  pela Ordem, o diácono recebe poder de pregar o Evangelho, 

fazer batizados, casamentos e assistir aos doentes.
b) Sacerdote: depois  de  ter  recebido  o  diaconato,  a  pessoa  é  ordenada 

sacerdote para poder exercer a missão de padre. Para  ser padre é preciso 
ter vocação. O padre batiza, perdoa os pecados pela confissão, celebra a 
Santa Missa, unge os enfermos, preside os casamentos além de pregar a 
Palavra de Deus que é sua mais importante missão.

c) Bispo: para ser pastor de uma diocese, o padre recebe o terceiro grau da 
Ordem,  que é o  episcopado.  O Bispo recebe o Sacramento  da Ordem 
completo. Torna-se um sucessor dos Apóstolos, representante de Jesus, 
em sua diocese. É o guia, pastor do seu povo que marcha para o céu.

7. Matrimônio
É o Sacramento pelo qual Deus abençoa um casal, que quer viver como marido e 

esposa,  constituindo  assim,  uma  família.  Deus  une  o  casal  e  abençoa  o  novo  lar  através  do 
Sacramento do Matrimônio.

Todos os Sacramentos devem ser recebidos com muita fé. Neles a graça de Deus é 
derramada de modo todo especial em nossas vidas.

Leituras Bíblicas

Mt 28,16-20 (Missão dos Apóstolos)
Atos 2,1-13 (Crisma – descida do Espírito Santo)
Mt 16,13-20 (Os Apóstolos recebem a missão de perdoar)
Mt 26,26-29 (Instituição da Eucaristia)
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Tiago 5,13-18 (Unção dos Enfermos)
Atos 6,1-7 (Ordenação de Diáconos)
Mt 19,3-12 (Matrimônio)

As Velas

Quatro velas  estavam queimando  calmamente.  O ambiente  estava  tão  silencioso,  que 
podia se ouvir, o diálogo que as velas travavam.

A primeira vela disse:
- Eu sou a Paz, apesar de minha luz, as pessoas não conseguem manter-me, acho que vou 

apagar, e diminuindo devagarzinho, apagou totalmente.
A segunda vela disse: 
- Eu me chamo Fé, infelizmente sou tão supérflua, as pessoas não querem saber de Deus, 

não faz sentido continuar queimando. Ao terminar sua fala, o vento levemente bateu sobre ela, e esta 
se apagou.

Baixinho e triste a terceira vela se manifestou: 
- Eu sou o Amor, não tenho mais forças para queimar, as pessoas me deixam de lado, não 

faz sentido continuar, e sem esperar a vela do amor apagou-se.
De repente entrou uma criança e viu as três velas apagadas e disse:
- Que é isto. Vocês deviam ficar acessas e queimar até o fim. Dizendo isso a criança 

começou a chorar.
E então a quarta vela se manifestou: 
- Não tenhas medo criança, enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas. Eu 

sou a Esperança.
A criança com os olhos brilhantes, pegou a vela que restava e acendeu todas as outras.
Então amigos e amigas, vamos iluminar este mundo, acender dentro de nós, as chamas 

tão esquecidas.
Deixe todas as velas acesas, a da Esperança, a do Amor, a da Paz e principalmente a da 

Fé. E que estas velas nunca se apaguem dentro de nós.

A Igreja – Sacramento Universal da Salvação

A palavra grega “mysterion” foi traduzida para o latim por dois termos: “mysterium” e 
“sacramentum”. Na interpretação ulterior, o termo “sacramentum” exprime mais o sinal visível da 
realidade escondida da salvação, indicada pelo termo: “mysterium”. Neste sentido, Cristo mesmo é o 
mistério  da  salvação:  “Non  est  enim aliud  Dei  mysterium,  nisi  Chirstus  –  Pois  não  existe  outro 
mistério  de  deus  a  não  ser  Cristo”.  A obra  salvífica  de  sua  humanidade  santa  e  santificante  é  o 
sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja (que as Igrejas do Oriente 
denominam também “os santos mistérios”). Os sete sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos 
quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a Cabeça, na Igreja, que é seu Corpo. A Igreja 
contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. È neste sentido analógico que ela é 
chamada de “sacramento”.
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O BATISMO

O Batismo é o primeiro e o mais importante dos Sacramentos.
O Batismo, assim como todos os outros Sacramentos, foi deixado por nosso Senhor 

Jesus Cristo.
Certa  vez,  Jesus  disse  aos  seus  apóstolos:  “Ide  por  todo  o  mundo,  pregai  o 

Evangelho e batizai. Quem crer e for batizado será salvo”.
Pelo Batismo, a semente da Fé e da Salvação é plantada em nosso coração.

1. Coisas importantes que o Batismo faz em nós.
O Batismo nos faz filhos de Deus
Em primeiro lugar, o Batismo nos faz herdeiros do céu. Jesus é o Filho de Deus que 

se fez homem. Pela sua paixão, morte e ressurreição, ele nos salvou, fazendo de nós filhos de seu Pai 
eterno. Abriu as portas do céu a todos os homens de boa vontade. Deu-nos o direito de participar da 
salvação,  já  neste  mundo,  e  depois  eternamente  no paraíso.  Jesus  é  nosso irmão  mais  velho.  O 
Batismo nos dá direito de participarmos da filiação divina e da fraternidade de Jesus. Somos Filhos 
de Deus pela graça do Batismo que recebemos.

O Batismo nos faz membros da Igreja.
Sendo Filhos de Deus, entramos na família em que Deus é o Pai e nós todos somos 

irmãos. A família de Deus, como já sabemos, chama-se Igreja. Igreja é o nome da grande família de 
Deus, espalhada pelo mundo inteiro. O Batismo, pois, nos dá o direito de fazermos parte da Igreja. 
Nós,  que  somos  batizados,  devemos  amar  e  servir  a  Igreja,  esta  grande  família  da  qual  somos 
membros.

O Batismo nos dá o Espírito Santo
No Batismo, pela primeira vez, recebemos o Espírito Santo em nós. Quando Jesus 

foi batizado por São João Batista no rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre Ele, em forma de uma 
pombinha branca. Assim também o Espírito Santo vem habitar no coração daquele que é batizado. 
Somos templos em que Deus habita.  Todo o bem que fazemos a alguém é a Deus que estamos 
fazendo, porque o Espírito Santo nele habita. Todo o mal que causamos a alguém é a Deus que 
estamos causando, porque Jesus disse: “Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim 
que tereis feito”. Por isso e que devemos nos respeitar e amar uns aos outros como irmãos, pois Deus 
habita em nosso coração.

O Batismo nos faz cristãos
É pelo Batismo que nos tornamos cristãos. Desde o momento do Batismo, a pessoa 

pode ser chamada de cristão. Para ser verdadeiro cristão não basta apenas receber o Batismo. É 
necessário ter fé. Uma fé viva e verdadeira, não uma fé fraca e vazia que muitos têm. É uma fonte e 
segura. A fé e  dom de Deus.  Deus dá a Fé, a quem a pede. Todos os dias,  devemos rezar: “ Eu 
creio, Senhor, mas aumentai a minha fé”. Para ser um bom cristão, além de ser batizado e de ter fé, é 
necessário também  praticar a fé, isto é, praticar a religião. De que adianta o cristão ser batizado, 
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dizer que tem fé, se não pratica a sua religião? Nós devemos praticar a religião, como a Igreja nos 
ensina.

Portanto, para ser um bom cristão, são necessárias três coisas:
- Ser batizado
- Ter fé na Palavra de Deus
- Praticar a Religião.

O Batismo apaga em nós a mancha do pecado original
Todos nós nascemos com o pecado original. É a herança de nossos primeiros pais. 

Com a vinda do Espírito Santo no Batismo, ficamos limpos da mancha do pecado original. A água, 
que é derramada sobre nossa cabeça, é símbolo da purificação interior à qual somos submetidos pelo 
Batismo.

Vemos  como  é  importante  o  Sacramento  do  Batismo.  Por  ele  morremos  para  o 
pecado e renascemos para a vida de Jesus. Por isso diz-se que o Batismo é um renascimento, é um 
nascer de novo, crescer para o bem e morrer para o pecado.

São Paulo nos ensina que pelo Batismo fomos sepultados em Cristo, para com ele 
poder  renascer.  Pelo  Batismo  nascemos  para  a  vida  nova.  Aquela  vida  que  Jesus  prometeu  a 
Nicodemos. Vida que se inicia neste mundo e continua pela eternidade sem fim.

2. No Batismo, pais e padrinhos assumem compromissos
Quando os pais e padrinhos levam seus filhos e afilhados para serem batizados, estão 

se comprometendo diante de Deus e da Igreja de educá-los na fé.
Se a gente planta uma sementinha, tem que cuidar dela para que cresça e dê frutos. 

Assim também, se plantamos a semente da fé no coração dos filhos e afilhados, os pais e padrinhos 
são os primeiros que devem cuidar para que a fé cresça e se desenvolva na vida da criança.

Seja  por  palavras,  seja  por  exemplos,  os  pais  e  padrinhos  assumem  este 
compromisso diante de Deus e da Igreja, em relação à criança.

Para  o  Batismo,  não  se  preocupar  tanto  com as  roupas  da  criança,  festa,  ou  a 
oportunidade de dar ao filho um padrinho rico. Nada disso é importante. Os pais devem se preparar 
direitinho para o batizado de seus filhos, fazendo uma boa confissão e participando bem de uma 
Santa Missa, por intenção da criança que vai ser batizada. Os pais devem também escolher pessoas 
boas, honestas, cristãs praticantes para serem padrinhos dos filhos.

Assim, a fé vai crescendo no coração do batizado para que no dia do seu crisma, 
possa por si mesmo, confirmá-la diante de Deus e da Igreja.

Leituras bíblicas
Mt 3,13-17 (Batismo de Jesus)
Jô 3,1-21 (Jesus e Nicodemos)
Atos 8,26-40 (Filipe batiza o empregado da rainha Candace)

Oração

Senhor, pelo Sacramento do Batismo nos fazeis participantes de vossa Igreja. Fazei-
nos fiéis ao Batismo que recebemos e ensinai-nos a viver e dar testemunho da fé, que por ele foi  
plantada em nossa vida.

Assim seja.

Mensagem para a vida

“EM  CADA  DIA  QUE  AMANHECE  RENOVEMOS  O  COMPROMISSO 
BATISMAL DE AMOR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AO PRÓXIMO COMO A NÓS 
MESMOS. ISTO NOS TORNA FIÉIS AO SENHOR E Á SUA IGREJA”.
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O CASAMENTO CRISTÃO

O Pai do Céu tudo criou para servir a criatura humana e fazê-la feliz.
Depois de criar o mundo, a terra, as plantas e os animais, criou o homem para ser o 

rei da criação, o administrador de todos os seus bens.
Mas Deus viu que o homem  estava sozinho e resolveu dar-lhe uma companheira 

para completá-lo. Criou a mulher. Homem e Mulher, criados à imagem e semelhança do Criador.
Os  homens  e  as  mulheres  possuem  inteligência,  vontade,  liberdade,  uma  alma 

imortal, sendo assim diferente e mais importante que as demais criaturas.
E Deus disse:  “Crescei e multiplicai-vos, e dominai  a face da terra”. Deus criou 

homem e mulher para se completarem e gerar filhos para o seu Reino.

1. A união do homem e da mulher
A União do homem e da mulher é uma coisa tão santa, tão importante, que Jesus, 

quando veio ao mundo, elevou esta união ao Sacramento.
Jesus nos deixou o Sacramento do matrimônio para significar a santidade, a beleza, a 

importância da união de dois seres que se amam e juntos querem viver suas vidas.
Como acontece o matrimônio?
De maneira muito simples: dois jovens que se conhecem, procuram aumentar mais e 

mais sua amizade. Querem entrelaçar suas vidas. E se casam.

2. Preparação para o casamento
Como os jovens se preparam para o casamento?
No primeiro momento, pelo, namoro.
O que é o namoro?

É o tempo em que dois jovens procuram conhecer-se melhor e saber se as idéias 
combinam, a maneira de pensar e de agir se ajustam, se possuem as mesmas idéias a realizar.

O namoro é o tempo de amizade mais profunda, em que o amor vai crescendo nos 
dois corações.

Não existe um verdadeiro namoro se não houver respeito.
O que a gente vê por aí com o nome de namoro, não tem nada de namoro, mas sim, 

exploração e uma grande falta de respeito entre rapazes e moças mal orientadas.
Depois surgem os problemas, mas já é tarde, e a mais prejudicada sempre é a moça e 

sua família.
Quando então,  depois  de  um tempo  de namoro,  os  dois  jovens reconhecem que 

devem unir suas vidas, procuram o casamento.

3. Casamento Civil e Casamento Religioso
Mal comparando, o casamento é como uma moeda. 

A moeda tem dois lados. Em cada lado, uma figura. Ninguém nunca viu uma moeda 
com figura de um lado só. Seria falsa, não teria valor.
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Assim também, o casamento. Há dois lados; o casamento civil, que vale para a lei, 
para o estado, no que se refere aos bens, para que os filhos sejam legítimos e possuam direitos diante 
da lei. E o casamento religioso, casamento da Igreja, ou casamento no padre como muitos dizem. 
Este é o casamento do cristão. Este é o Sacramento do matrimônio.

Diante do padre ou alguém autorizado por ele, rapaz e moça se unem e pedem a 
bênção de Deus para a nova família que está sendo criada.

Casamento civil e casamento religioso formam um único casamento. È importante 
que o casal esteja casado nas duas partes para poder ter os benefícios da lei e a proteção divina.

4. Amor e respeito unem casal para sempre
Casamento é para toda vida. “O que Deus uniu o homem não separe”. Só a morte dá 

o direito do outro se casar novamente. É por isso que o Cristão não pode aceitar o divórcio.
Quando dois jovens se casam é porque querem levar a vida juntos e um fazer o outro 

feliz. Para que isto aconteça deve haver duas coisas: AMOR E RESPEITO.
O AMOR faz com que um saiba compreender o outro. Saiba perdoar suas faltas. O 

amor faz com que um e outro se ajudem nos momentos de dificuldades.
O RESPEITO ajuda a conviver e mais tarde educar os filhos pelo bom exemplo. O 

respeito faz o marido e a esposa serem fiéis um ao outro.
O lar que possui o amor e o respeito como alicerces vai para frente e atrai as bênçãos 

divinas.
Só o amor e o respeito unem o casal para cada qual cumprir sua missão diante da 

família, da Comunidade, diante de Deus.
A maior herança que os pais deixaram para os filhos é o bom exemplo de uma vida, 

vivida no amor e respeito.
A oração une a família entre si e une a família com Deus. “A família que reza unida, 

permanece unida”.
Toda família, diariamente, deve se reunir para juntos rezarem nem que seja um Pai 

Nosso. Pai, mãe, filhos, todos unidos, agradecendo e pedindo as bênçãos de Deus para poderem 
realizar sua tão sagrada missão neste mundo.

Leituras bíblicas
Mt 19,3-12 (Matrimônio cristão contra o divórcio)
Ef 5,21-33 (Amor e respeito – conselho aos casais)
I Pdr 3,1-12 (Deveres dos esposos)
I Cor 7,10-24 (Indissolubilidade do matrimônio)
Eclo 7,21-30 (Deveres do pai de família)
Eclo 3,1-18 (Deveres dos filhos para com os pais)

Oração
Senhor,  por  amor  criastes  homem e mulher  e  por  amor fizestes  deles  marido e  

esposa. Que todos os casais do mundo compreendam o grande mistério de vosso amor e o vivam em 
suas vidas como sinais do amor de Cristo e sua Igreja. Abençoai nosso lar. Que haja muita paz e  
harmonia em nossa família.

Assim seja.

Mensagem para a vida
EU  PARA  VOCÊ  –  VOCÊ  PARA  MIM  –  NÓS  PARA  NOSSOS  FILHOS  – 

TODOS PARA O REINO DE DEUS QUE É AMOR.
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A EUCARISTIA – O SACRAMENTO DO AMOR DE DEUS

O amor de Deus para com a humanidade é tão grande que lhe mandou Jesus Cristo, o 
filho querido, para ser a sua presença no meio de nós.

Jesus, por sua vez, nos amou tanto, que além de viver entre nós e dar a sua vida por 
nós, quis também ser o nosso alimento.

Jesus  não  se  contentou  em ser  o  grande  amigo.  Quis  ser  o  alimento  nossa  vida, 
permanecendo presente entre nós pela Eucaristia.

Jesus disse, certa vez: “Eu sou o pão da vida, quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele, e este possuíra a vida eterna”.

Como Jesus pode ser alimento?
Pela sua palavra e pelo seu Corpo e Sangue na Eucaristia.
Como Jesus nos deixou a Eucaristia?

1. Jesus celebra a primeira Missa
Foi na quinta-feira santa.
Estava chegando a Páscoa dos judeus.
Jesus sabia que iria morrer no dia seguinte.
Jesus  quis  celebrar  uma  ceia  de  despedida,  com  seus  amigos  mais  íntimos,  os 

apóstolos.  Convidou-os  e  levou-os  para  uma  grande  sala  chamada  Cenáculo.  Durante  a  refeição, 
depois de ter lavado os pés de seus discípulos em sinal de humildade e serviço,  Jesus celebrou a 
primeira Missa. Pegou um pão e disse:

“TOMAI E COMEI, TODOS VÓS: ISTO É O MEU CORPO”.
Partiu o pão e deu um pedaço a cada um dos apóstolos. Estes, então, pela primeira vez 

receberam a Eucaristia.
Depois, Jesus pegou o cálice com vinho e disse:

“TOMAI  E BEBEI, TODOS VÓS: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR 
MUITOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS”.

Deu  um  pouco  a  cada  um.  Os  apóstolos  beberam  do  sangue  de  Cristo.  Jesus 
completou:

“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”.

Assim, Jesus deu aos apóstolos o poder de celebrar a missa em memória dele. É por 
isso que todas as vezes que os padres celebram a Santa Missa, eles o estão fazendo em memória de 
Jesus e cumprindo uma ordem deixada pelo Mestre.

Jesus celebrou a Santa Missa, antecipando a sua paixão, morte e ressurreição. Por este 
mistério fomos salvos.

35



                                                                            

Capela São Francisco de Assis
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Assis/São Paulo

Pré-Crisma
A Missa é o louvor mais importante que prestamos a Deus, pois é o seu próprio filho 

que lhe oferecemos na Hóstia consagrada.
Em cada Santa Missa, Jesus dá sua vida por nós. É por isso que devemos participar da 

missa sempre com muito amor, respeito e devoção.

2. Partes da Missa
A liturgia da missa, isto é, a celebração da missa, é dividida em duas e grandes partes:

1) Liturgia da Palavra: Em que lemos e meditamos a Palavra de Deus, especialmente 
as Epístolas e os Evangelhos.

2) Liturgia Eucarística: Esta se divide em  três partes:
 a) Ofertório: em que o padre junto com os fiéis oferece o pão e o vinho a Deus. Junto 

com o pão e o vinho, devemos oferecer a Deus toda nossa vida, tudo o que nós somos e tudo o que nós 
temos. Tudo dele recebemos. Tudo a Ele oferecemos.

b) Consagração: em que o padre repete as mesmas palavras de Jesus na Última Ceia, 
transformando o Pão no Corpo de Cristo e o Vinho em seu Sangue precioso. Este momento devemos 
vivê-lo com muita atenção, respeito e devoção.

c) Comunhão: é o momento em que temos a felicidade e a alegria de receber o Corpo 
de Cristo na Hóstia consagrada. Recebemos o alimento espiritual para sustentar nossa fé.

Assim como temos o prazer de preparar direitinho nossa casa para receber uma visita 
que queremos bem, assim devemos nos preparar, da melhor maneira possível, para receber a maior de 
todas as visitas: Jesus na Hóstia consagrada.

3. Devemos participar bem da Missa
Missa não é para ser assistida, como se faz a um filme, a um teatro. Missa é para ser 

participada.
Todos os fiéis celebram a Santa Missa junto com o padre que a preside.
Na Santa Missa, manifestamos nossa união com o bispo, com o Papa, com toda a 

Igreja. Unimo-nos com os vivos e falecidos, com os presentes e os ausentes. Rezamos com a Virgem 
Maria, os Santos e as almas do purgatório.

Através da Santa Missa, agradecemos a Deus, por Jesus Cristo, todos os benefícios 
recebidos.  Louvamos  ao  Pai,  ao  Filho  e  ao  Espírito  Santo.  Fazemos  os  pedidos  de  que  temos 
necessidade e pedimos perdão de nossos pecados.

Na missa, celebramos o grande amor de Deus como Pai, e a grande união dos filhos de 
Deus, como irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo.

Devemos participar da Missa aos domingos e dias santos junto com nossa família.
Se moramos longe da Igreja, procuremos participar pelo menos, através do rádio, e do 

culto dominical em nossa comunidade.

Leituras bíblicas
Jô 6,26-60 (Jesus, o pão da vida)
Lc 22,7-20 (Instituição da Eucaristia)
I Cor 11,23-32 (A ceia de Jesus)

Oração
Senhor, vosso amor por nós é tão grande que vos tornastes alimento para nossa vida.  

Ajudai-nos a aproximar da Eucaristia com muito amor e respeito. Por ela fortifiquemos nossa vida  
espiritual  a  fim  de  que  também  alimentemos  nossos  irmãos  com  nossas  boas  palavras  e  bons  
exemplos.

Assim seja.
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PARA ONDE VAMOS?

Eis a grande pergunta: Para onde vamos?
Muitos se preocupam em dar uma resposta.
Alguns dizem assim: “Nós só temos esta vida. Quando a gente morre, tudo se acaba. 

Não existe outra vida”. São os ateus que pensam assim. Aqueles que não têm fé. Se assim fosse, não 
valeria a pena ter nascido.

1. A vida é uma missão
Jesus nos ensina uma doutrina muito diferente desta. Ele nos ensina que o Pai nos 

criou por Amor. Todos os que nascem possuem  uma missão. Ninguém está no mundo à toa. Todos 
possuem uma missão importante para cumprir.

Todas as missões são importantes, desde as mais simples como a de uma cozinheira, 
até as mais exigentes como a do médico, do engenheiro. Todas porém, são importantes. Já pensaram 
se não houvesse costureiras, padeiros, agricultores? O que vale é realizarmos bem, qualquer que seja a 
nossa missão. “Toda missão tem valor, muito mais quando realizada com Amor”.

2. Ser santo é cumprir nossa missão com amor
O santo é aquele que cumpriu direitinho sua missão nessa vida, seja ele padre, freira, 

pai  de  família,  dona de casa.  Todos podem ser santos se cumprirem a missão  para  a qual  foram 
criados.

Santidade não é privilégio de alguns, é possibilidade para todos.
A Igreja nos ensina que “todos os homens foram criados para serem santos”. Felizes 

daqueles  que compreendem isto  e  põem em prática  em sua vida os  ensinamentos  do Senhor.  Só 
compreende esta verdade aquele que possui fé. É por isso que todos os dias devemos rezar: “Eu creio, 
Senhor, mas aumentai a minha fé”.

Provamos a fé pelas obras que praticamos. Quem pratica o bem, demonstra a fé que 
possui, recebe o bem nesta vida e na outra vida. Quem pratica o mal, recebe o mal nesta e na outra 
vida. Quem planta flor, colhe flor. Quem planta espinho, mais tarde fura os dedos.

3. O juízo final
Certa vez, Jesus contou aos seus apóstolos como será o fim do mundo.  Disse que 

separará os bons dos maus como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Olhará para os bons e dirá:
“Vinde,  bendito do meu Pai,  receber  o prêmio  que vos  está  preparada desde toda 

eternidade. Pois tive fome e me destes de comer,  tive sede e me destes de beber, estava nu e me 
vestistes, era peregrino e me acolhestes, estava doente e me consolastes, estava preso e me visitastes”.

E os bons dirão:
- “Quando foi que fizemos tudo isso?”
Jesus responderá:
-“Tudo o que fizestes ao menor de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes”.
E depois o Senhor se dirigirá para os maus e dirá:
- “Ide, malditos, para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois tive 

fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes, era 
peregrino e não me acolhestes, estava doente e não me consolastes, estava preso e não me visitastes”.

E os maus dirão:
“Senhor, nós nunca te vimos no mundo”.

37



                                                                            

Capela São Francisco de Assis
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Assis/São Paulo

Pré-Crisma
Jesus então responderá:
-“Tudo o que deixastes de fazer ao menor de meus irmãos, foi a mim mesmo que 

deixastes de fazer”.

4. A vitória do amor e do bem
Nosso julgamento no juízo final será de acordo com a vida de caridade e de fé que 

tivemos levado neste mundo. Portanto, não vamos perder tempo. A eternidade depende do agora de 
nossa vida. Não vamos deixar nossa conversão, isto é, nossa mudança de vida, para amanhã. Poderá 
ser tarde demais. E você terá vivido em vão.

Vamos deixar o mal  e o pecado o quanto antes,  enquanto é tempo. Se estivermos 
andando por um caminho errado, vamos voltar e tomar o caminho certo. O caminho certo é Jesus e 
sua Palavra.

Jesus disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, quem caminha comigo, não anda 
nas trevas, mas verá a luz de Deus”. Todos ressuscitaremos com Cristo Jesus

Todos nós morremos e ressuscitaremos como Jesus morreu e ressuscitou. A morte não 
é separação para sempre. É por um breve tempo. No final,  todos nós ressuscitaremos para a Vida 
Eterna.

Felizes os que fizeram a sua parte, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Grande 
será sua alegria, na eternidade sem fim. A salvação foi dada para todos, mas somente os que fazem a 
vontade do Pai serão merecedores do grande prêmio que Jesus reservou a todos os homens de boa 
vontade.

ACORDA, MEU IRMÃO, O DIA VAI ADIANTADO... MAS AINDA É TEMPO.
VEM BANHAR-TE NO RIO DE ÁGUA VIVA E VIVERÁS.

Leituras bíblicas
Mt 25,34-46 (Descrição do Juízo Final)
Mt 24,22-51 (Sinais do fim do mundo – necessidade de vigilância)
I Cor 15,35-58 (Como será a ressurreição)
II Cor 4,13-18 (Esperança da ressurreição)
II Cor 5,1-10 (Esperança da ressurreição)
I Tess 4,12-17 (Sorte dos cristãos falecidos)

Oração
 Senhor, vós nos criastes por Amor e nos preparastes uma morada eterna junto de  

vós. Que nós saibamos, da melhor maneira possível, cumprir nossa missão nesta vida, espalhando 
nosso Reino de Amor e de Paz entre os irmãos.

Assim seja.

Mensagem para a vida

“QUEM SE SALVA LEVA MUITOS CONSIGO. QUEM SE PERDE ARRASTA 
OUTROS.  CRISTO JESUS  O CHAMA.  VENHA  E TRAGA  MUITOS COM  VOCÊ.  E  VOCÊ 
ENCONTRARÁ A FELICIDADE DE VIVER E NASCERÁ EM PAZ PARA A VERDADEIRA 
VIDA QUE SE INICIA COM A MORTE”
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Pequeno Vocabulário Litúrgico

ABRAÇO DA PAZ
             É um gesto de reconciliação e amizade.  O presidente da celebração convida os fiéis para 

saudarem-se uns aos outros, cada um conforme a sua intimidade. Pode ser um aperto de mão, um beijo ou um 
abraço. Não é preciso abraçar a todos os presentes, principalmente quando a assembléia é muito numerosa. É um 
gesto simbólico, que representa o efeito da presença de Cristo no meio de nós. Por isso cumprimentar as pessoas 
mais próximas, ou aquelas com quem devemos fazer as pazes, é o suficiente, quer dizer que estamos cumprindo 
a ordem de Jesus (Mt 5,23-24).

Para dar o abraço da paz é preciso esperar a iniciativa do presente, pois não é um gesto obrigatório, 
isto é, não precisa ser feito em todas as celebrações.

ACLAMAÇÃO
        Aclamação ao Evangelho é o canto que vem antes da proclamação do Evangelho. A letra 

cantada deve combinar com o tema ou assunto do Evangelho. Deve ser cantada pela assembléia toda, e não 
apenas pelos músicos. Ao menos o refrão deve ser cantado por todos. Quando a música não é muito conhecida, a 
assembléia pode cantar aleluia como refrão. Só não se canta aleluia no tempo da Quaresma. A aclamação ao 
Evangelho é sempre cantada de pé. 

        Em diversos outros momentos da liturgia, quando todos os fiéis participam respondendo 
Amém ou professando sua fé com fórmulas em que a assembléia se une numa única expressão, ocorre também 
uma aclamação. Por exemplo: o Santo, a resposta após a Oração Eucarística, as respostas depois do Pai-Nosso e 
outras. É um jeito solene de falar, em  sinal de admiração pelo amor de Deus que se revela na criação, na Palavra 
e no mistério do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo.

ACOLHIDA
É  um gesto  de  boas  vindas  feito  pelo  presidente  da  celebração,  logo  depois  da  entrada.  O 

presidente cumprimenta a assembléia,  recebendo a todos com alegria.  Mesmo que ele  fale  com as  próprias 
palavras, sem ler nenhum livro ou folheto preparado antes, a assembléia responde: “Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo”.         Os próprios fiéis devem também acolher as pessoas que vão chegando para 
celebrar, antes mesmo de começar a Missa ou outro encontro da Igreja. Isso faz as pessoas se sentirem melhor, 
renova as amizades e fortalece a união na comunidade.

ACÓLITO
       É a pessoa que ajuda o presidente da celebração diretamente no serviço do altar. Quando a 

pessoa é admitida pelo Bispo para esse serviço, recebe um ministério e se chama acólito. Quando a pessoa ainda 
está se preparando ou tem pouca idade, usa o nome de coroinha, mas o serviço é o mesmo. É ele que providencia 
os objetos que serão usados na celebração e fica à disposição para as tarefas que o ministro pedir. 

ADVENTO
  É  o tempo do ano litúrgico que vem antes do Natal. Significa “chegada” ou “está chegando”. É 

uma preparação para a festa do Natal. Começa quatro domingos antes do Natal e termina no dia 24 de dezembro. 
A  cor  dos  paramentos  do  sacerdote  ou  do  diácono no  tempo do  Advento  é  roxa,  porque  é  um tempo de 
penitência em que os fiéis se propõem a mudar de vida,  preparando-se para acolher  Jesus que nasce.  Uma 
exceção é a cor usada no terceiro Domingo, chamado Gaudete: neste dia a cor pode ser rosa.

ÁGUA
É  sinal  de  vida  e  purificação.  É  um  símbolo  indispensável  na  celebração  do  Batismo  e  da 

Eucaristia. Na Missa deve estar numa jarra junto à bacia, para o presidente da celebração lavar as mãos. Não 
deve faltar nas galhetas, ao lado do vinho. Nas bênçãos e atos penitenciais solenes, a água é aspergida sobre os 
fiéis com o aspersório ou com ramos verdes.  Deve ser água bem limpa, renovada a cada celebração. A água que 
sobra pode ser distribuída entre os fiéis ou posta em vasos de plantas, nunca jogada no esgoto, como água suja, 
porque  é um sinal  sagrado.  A gota  d’água  colocada  no cálice  com o vinho simboliza a  humanidade  unida 
indissoluvelmente com Cristo, como a água com o vinho, para juntos serem oferecidos ao Pai.
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ÁGUA BENTA
       É um dos chamados “sacramentais”, isto é, sinal sagrado instituído pela Igreja para despertar 

sentimentos de fé e amor. É a mesma água da torneira abençoada pelo sacerdote para ser usada como sinal de 
purificação pelas pessoas nas igrejas e nos lares. A bênção da água é rito significativo e solene na Vigília Pascal.  
A água é abençoada também na celebração do Batismo, em rito menos solene.

ALELUIA
       É uma expressão de alegria, por isso deveria ser sempre cantado. É uma forma de aclamação 

ao Evangelho. O Sábado anterior ao Domingo de Páscoa é chamado de Sábado de aleluia, porque anuncia a 
alegria da ressurreição. É nesse dia que se canta com mais entusiasmo e alegria, porque durante a Quaresma não 
foi cantado em nenhuma celebração.

AMBÃO
           É o mesmo que estante, suporte onde se coloca o lecionário, a Bíblia ou outros livros de uso 

litúrgico que são usados na celebração. É chamado também Mesa da Palavra.

ÂMBULA
       Também chamada cibório ou píxide. É uma espécie de tigela ou vaso de boca larga, com 

tampa, quase sempre com aparência de cálice, de metal, madeira ou vidro, que serve para depositar as hóstias. 
Quando está com hóstias consagradas, deve ser tampada e guardada no sacrário.

ALTAR
        Mesa onde se celebra a Eucaristia. É símbolo de Cristo e deve estar sempre coberto com uma 

toalha branca e limpa. Sobre ele podem estar acesas velas e colocada uma cruz, se no lugar não existir um 
crucifixo. As flores  devem ser colocadas  ao lado do altar,  e não sobre ele.  Evite-se também fazer  do altar 
depósito de chaves, folhetos, caixa de fósforos, óculos, livros de avisos e tudo o mais que não é próprio da 
celebração ou digno do altar. Para não deixar no altar o que não deve estar ali, existe uma mesinha auxiliar, 
chamada credencia.   -   Na hora de preparar as ofertas,  o presidente da celebração estende sobre a toalha o 
corporal  e sobre ele coloca o cálice,  a  patena e o cibório.  As galhetas  ficam sobre o altar apenas  o tempo 
necessário para o uso, até o término da comunhão, do lado direito. Do lado esquerdo fica o missal.

AMÉM
     É a resposta de quem acredita no que foi dito antes. É uma aclamação que quer dizer “sim”, 

“assim seja”, “com certeza” ou “estou de acordo”.   -    Por essa expressão nos unimos à oração do presidente da 
celebração, confirmando o que ele disse, concordando com suas palavras. Não pode ser esquecido na resposta á 
doxologia (Por Cristo, com Cristo...) e na hora da comunhão, antes de colocar a hóstia na boca.

ANO LITÚRGICO
       Um ano tem 365 dias. Na vida civil o ano começa no dia primeiro de janeiro e termina em 31 

de dezembro. Na liturgia é diferente. O ano da Igreja começa com o Advento, quatro domingos antes do Natal, e 
termina com a festa  de Cristo  Rei,  no último Domingo antes  do Advento.  O calendário  da vida comum é 
marcado pelo tempo dos movimentos da terra. O calendário litúrgico é marcada pela história da salvação. O ano 
litúrgico é dividido em tempos, conforme o assunto que é celebrado, os tempos são chamados: Advento, Natal, 
Tempo Comum, Quaresma e Páscoa. Conforme o tempo, os paramentos do sacerdote têm uma cor que simboliza 
o sentido de cada aspecto celebrado.

ASPERSÃO ou ASPERGES
É o rito pelo qual o presidente da celebração joga água benta sobre os fiéis, lembrando o nosso 

Batismo. Esse gesto pode substituir o ato penitencial na Missa. É um gesto que acompanha a bênção. As pessoas 
ficam de pé.

ASPERSÓRIO
Objeto de metal em forma de pequeno bastão com o qual o ministro borrifa água sobre os fiéis, 

pronunciando a bênção ou oração de perdão. A água pode ficar num baldezinho, chamado “caldeirinha”.

ASSEMBLÉIA
É o povo reunido para celebrar, o conjunto de pessoas unidas na mesma fé em Jesus Cristo que se 

organizam para louvar a Deus e dele receber graças. A participação da assembléia na liturgia deve ser ativa, não 
deve ser apenas espectadores e ouvintes mas mostrar sua presença.
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ATO PENITENCIAL

 Rito de pedido de perdão que faz parte da Missa. É recitado ou cantado, logo após a acolhida e 
antes do Glória, a assembléia fica de pé, em um convite ao exame de consciência de cada um ao arrependimento.

BÁCULO
Bastão em forma de cajado usado pelo Bispo como sinal de que ele é o pastor, representante de 

Cristo, o Bom Pastor, que guia as ovelhas, ou seja, os fiéis.
Quando celebra,  o Bispo segura o báculo na entrada,  durante a proclamação do Evangelho, na 

homilia e durante a oração do Creio ou profissão de fé.  Nos outros momentos fica na mão do coroinha ou 
acólito.

BATISMO
O primeiro sacramento pelo qual Deus nos chama a participar da Igreja como seus filhos, unidos à 

vida de Cristo. Celebrando o Batismo, a pessoa se compromete a ser fiel a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na 
Igreja.

Deve ser celebrado conforme o rito próprio depois da preparação de pais e padrinhos e catequese 
bem cuidada para os adultos, conforme a organização da paróquia. Em caso de necessidade, porém, qualquer 
pessoa pode e deve batizar, despejando água sobre a cabeça de quem está sendo batizado, pronunciando o seu 
nome enquanto diz: Fulano, “eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.

O batizado  de  cada  pessoa  é  uma festa  para  a  comunidade e a  sua celebração  deve ser  bem 
preparada: leituras e cantos próprios, círio aceso, água limpa na jarra, bacia, toalhas e velas para cada batizando, 
óleo para unção, registro no livro da paróquia com os dados da pessoa, dos pais e padrinhos.

A pessoa só se batiza uma única vez.

BENÇÃO
 É um sinal pelo qual se invocam as graças de Deus sobre uma pessoa, animal, lugar ou objeto. É 

acompanhado pelo gesto de abençoar, que pode ser o sinal-da-cruz, a aspersão de água ou a imposição das mãos. 
Há algumas bênçãos que são próprias do Bispo e dos sacerdotes,  outras podem ser presididas por ministros 
leigos. Os pais e padrinhos têm o dever de abençoar seus filhos e afilhados, sem rito especial, sem formalidades; 
no entanto, a bênção diante da comunidade deve obedecer ao rito próprio, conforme a ocasião.

BÍBLIA
Conjunto  de  livros  da  Palavra  de  Deus,  formado pelo Antigo  e  Novo Testamento.  A liturgia 

celebra o que a Bíblia revela. O livro da Palavra de Deus está presente em todas as celebrações como sinal do 
amor de Deus comunicado aos homens.

BISPO
É o responsável pela vida de fé da Igreja em cada diocese. É o pastor que guia, anima e mantém 

unido o povo. Deve ser recebido como um pai e amigo sempre que visitar a comunidade. Os sinais de seu 
ministério são o báculo, a mitra, a cruz peitoral. Em celebrações sem solenidade usa apenas o solidéu.

BRANCO
Cor que significa pureza e alegria. É a cor dos paramentos no tempo da  Páscoa, do Natal, da festa 

de alguns santos, nos Batismos e casamentos.
Nada  impede  que  as  pessoas  usem  roupa  de  qualquer  cor  no  Batizado,  Crisma  e  Primeira 

Comunhão, mas devem ser orientadas em uma boa catequese, para mostrarem por fora, na maneira de vestir, que 
estão com o coração limpo para um encontro com Jesus.

A toalha do altar, o corporal e o sanguinho devem ser sempre brancos e estar bem limpos

CADEIRA OU CÁTEDRA
Daí vem a palavra catedral.  É o lugar  de onde o Bispo fala oficialmente,  no exercício de sua 

autoridade de pastor, sucessor dos apóstolos.

CÁLICE
É uma taça de metal ou outro material nobre, onde se coloca o vinho que vai ser consagrado na 

Eucaristia ou Missa.

CANTO
O canto é sinal de festa e alegria. Ele faz parte da celebração, por isso deve ter uma letra que 

combine com o assunto das  leituras  e  do tempo litúrgico.  Cantar  é  uma maneira  de rezar,  por  isso toda a 
assembléia canta, participando da oração. Ninguém vai á Missa para ouvir outra pessoa cantar ou tocar. Devem 
ser escolhidos cantos que todos possam cantar.
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CATEDRAL
É a igreja principal de uma diocese, a matriz das demais igrejas ou paróquias. É a sede ou sé de 

cada igreja particular, onde normalmente o Bispo celebra e santifica o povo que lhe é confiado.

CELEBRAÇÃO
É o encontro festivo dos fiéis para fazer memória dos acontecimentos passados da vida de Jesus, 

comemorar sua presença no meio de nós hoje e antecipar a alegria do encontro mais completo no futuro.
A festa é celebrada por meio da Palavra e de sinais sensíveis na liturgia.

CIBÓRIO
É o mesmo que âmbula. Pequena tigela de metal com tampa, onde são colocadas as hóstias.

CINZAS
Sinal  de penitência e conversão.  Lembram-nos duas realidades:  somos pecadores  e somos pó, 

passageiros. As cinzas são colocadas na testa de cada pessoa, na Quarta-feira de Cinzas, depois do carnaval, 
quando  começa  a  Quaresma.  O  presidente  da  celebração  faz  o  sinal-da-cruz  na  testa  de  cada  fiel  e  diz: 
“Convertei-vos e crede no Evangelho”. A pessoa responde: “Amém”. As cinzas são feitas das palmas usadas no 
Domingo de Ramos do ano anterior.

Quando se celebra a imposição das cinzas, é preciso providenciar água, sabonete e toalha para o 
ministro lavar as mãos antes de continuar a celebração.

CÍRIO PASCAL
Grande vela de cera que representa Cristo Ressuscitado. É aceso pela primeira vez na Vigília 

Pascal. Deve ser preparado com antecedência para estar bem visível o desenho da cruz, as letras A e Z, primeira 
e última do alfabeto,  que simbolizam Cristo, princípio e fim, e os números do ano, lembrando a história da 
salvação  e o  tempo decorrido  desde a  vinda de Cristo.  Na cruz são fixados cinco cravos,  feitos de pregos 
cobertos de cera misturada com incenso. Cada um deles representa uma das chagas de Jesus.

O círio deve ser colocado próximo ao altar, durante o tempo de Páscoa, levado em procissão nas 
Missas solenes e estar em destaque nas celebrações do Batismo e Crisma. É na chama do círio que são acesas as 
velas dos batizados, para simbolizar a nova vida de ressuscitados em Cristo.

COLETA
    Oração que encerra o rito de entrada da Missa. O presidente da celebração convida os fiéis a 

rezar, esperando um tempo para que, em silêncio, cada um lembre os motivos por que veio celebrar. Após a 
invocação (o que o ministro fala), todos respondem:  “Amém”.

Coleta  pode significar  também gesto  de recolher  as ofertas  e  esmolas  destinadas  a  atender  as 
necessidades da paróquia e da comunidade.

COMENTARISTA
Pessoa  que motiva  a  assembléia  para  o  assunto da celebração  e das  leituras.  Deve falar  com 

clareza e suficiente entusiasmo a fim de chamar atenção para a Palavra, e não para a sua própria pessoa. Deve 
evitar falar mais do que o presidente ou fazer comentários de improviso, sem preparação.

COMUNHÃO
É o momento da celebração, logo após o canto do Cordeiro de Deus, em que os fiéis recebem o 

corpo e sangue de Cristo. Recebemos Cristo inteiro, seja quando a comunhão é dada apenas na partícula de pão – 
a hóstia consagrada - , seja quando é dada nas duas espécies – pão e vinho.

Os fiéis seguem em procissão. Quando chegaram junto ao ministro, estendem a mão esquerda 
aberta, onde ele coloca a hóstia, dizendo: “O Corpo de Cristo”. A resposta dos fiéis é “Amém”. Com a mão 
direita deve-se levar a hóstia até a boca.  Depois,  em atitude de recolhimento,  volta-se para o lugar,  ficando 
sentado ou de joelhos.

Durante a procissão, a assembléia canta um hino apropriado para o momento. Os coroinhas ficam 
ao lado do ministro, atentos para que não caia no chão alguma hóstia nem saia alguém com a hóstia na mão, sem 
comungar.

Logo após a comunhão faz-se silêncio.

CONFISSÃO
Sacramento do perdão. Depois de um cuidadoso exame de consciência e sincero arrependimento, o 

cristão declara seus pecados ao sacerdote, que, em nome de Cristo, dá o perdão. A confissão ou penitência é o 
sinal da misericórdia de Deus que, pela morte e ressurreição de Cristo, nos liberta do mal. A Igreja pede que o 
cristão se aproxime desse sacramento sempre que estiver arrependido de Ter ofendido gravemente a Deus ou 
pelo menos uma vez por ano.
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COR

A cor das vestes identifica o sentido da celebração e o tempo litúrgico. O roxo é a cor do tempo do 
Advento e da Quaresma, como sinal de conversão e penitência; o branco é sinal de festa, pureza e alegria, usado 
no Natal e na Páscoa; o verde no tempo Comum, como sinal de esperança no caminho e vida do povo para o 
encontro com Deus; vermelho na festa de Pentecostes e nas festas dos santos mártires, como sinal do Espírito 
Santo e do sangue derramado pela fé. Em duas ocasiões pode ser usada a cor  rosa: no terceiro Domingo do 
Advento e no quarto Domingo da Quaresma. Nas celebrações marianas pode ser usada a cor azul.

CORDEIRO DE DEUS
Canto logo após o abraço da Paz. Deve ser iniciado pela assembléia. O cordeiro é símbolo da 

vítima oferecida a Deus no sacrifício da Páscoa.    Na Missa ou Eucaristia o cordeiro é Cristo, que morreu na 
cruz e ressuscitou para salvar os homens.

COROINHA
É  um  menino,  menina  ou  jovem  que  ajuda  o  presidente  da  celebração  junto  ao  altar.  Deve 

movimentar-se com atenção e seriedade, pois o seu serviço é uma forma de oração. Não deve esquecer que toda 
a assembléia está olhando para ele e pode se distrair se ele estiver rindo, bocejando ou fazendo caretas. Deve 
conhecer bem os gestos e respostas da celebração.

CORPORAL
Pano branco, quadrado, com aproximadamente 50 cm de lado, que no momento da apresentação 

das ofertas é colocado no centro do altar, sobre a toalha. Na hora da preparação das ofertas o sacerdote abre o 
pano, que estava dobrado, e sobre ele coloca o cálice, a âmbula e a patena. Chama-se corporal porque sobre ele 
será colocado o corpo de Cristo nas espécies de pão e vinho. Também deve ser usado o corporal sobre o altar 
quando se faz adoração ao Santíssimo, e sobre a mesa quando se leva a comunhão aos doentes. As equipes de 
liturgia devem orientar com zelo sobre o modo de lavar o corporal e o sanguinho, porque ali  ficam partículas 
consagradas.

CREDENCIA
Pequena  mesa  que  fica  perto  do  altar  onde  é  depositado  todo  o  material  que  será  usado  na 

celebração, enquanto não está no altar: cálice, galhetas, âmbula, missal etc. Deve estar coberto com uma toalha 
branca limpa.

CREIO OU CREDO
Oração que é chamada símbolo de fé, porque resume a fé em Cristo, Trindade e naquilo que a 

Igreja ensina. Deve ser rezado de pé, logo após a homilia. Pode ser recitado, cantado ou dialogado. Não pode 
faltar na Missa de Domingo, nas solenidades, na celebração do Batsmo, da Crisma e da Primeira Comunhão.

CRISMA
Sacramento que celebra nossa firmeza na fé professada no Batismo e da qual damos testemunho 

como adultos. É chamado também Confirmação. O ministro da Crisma é o Bispo. Ele impõe as mãos, assinala a 
testa com o sinal-da-cruz, unge o fiel com óleo consagrado na Quinta-feira Santa e abraça o crismando. Em 
algumas circunstâncias, o Bispo delega a um padre o encargo de administrar a Crisma.

CRUZ
Sinal do cristão, porque foi na cruz que morreu Jesus. Com a mão aberta e os dedos unidos, o sinal 

é feito na testa, no peito, depois no ombro esquerdo e no direito, dizendo: “Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém”. Com este sinal o cristão inicia o seu dia e todas as celebrações. Deve ser feito sem presa 
e com respeito.

Nas procissões a cruz vai à frente, mesmo que se trate de louvor a Nossa Senhora ou em honra de 
um santo.

No altar ou no lugar onde acontece a celebração não deve faltar a cruz.
Na Sexta-feira Santa a cruz é coberta com um pano vermelho e exposta à veneração do povo. 

Depois de descoberta, os fiéis beijam piedosamente a cruz.    
    

DIÁCONO
  É uma pessoa ordenada para servir a comunidade. È um ministro que recebe um sacramento e 

tem funções próprias na liturgia, como proclamar o Evangelho, fazer o sermão, algumas orações em nome do 
povo e despedir a assembléia no final da celebração, quando o presidente é um sacerdote. Na falta de sacerdote 
ele preside a celebração.
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ESTOLA

  Sinal do serviço sacerdotal. É uma tira de pano que passa atrás do pescoço do padre e fica com as 
pontas retas, caídas na frente do corpo. Sua cor é determinada pelo tempo litúrgico. O diácono usa a mesma 
estola, atravessada em diagonal no corpo.

EUCARISTIA
Eucaristia quer dizer ação de graças. É o jeito que o cristão agradece pelo amor do Pai que nos deu 

seu Filho para nos salvar. É o maior dos sacramentos, em que o próprio Cristo está presente. Como celebração, é 
o mesmo que Missa. È também Comunhão, gesto pelo qual nos alimentamos com o corpo de Cristo presente nas 
aparências de pão e vinho. A comunhão aumenta e significa a união com Deus e o próximo, realizando na vida o 
amor que recebemos.

Considerando a grandeza desse mistério, é preciso verificar antes da celebração:
1 . quanto às pessoas: comentarista, leitores, músicos preparados e entrosados com o presidente da 

celebração;
2 . quanto aos objetos: toalha no altar, velas acesas, galhetas com água e vinho, cálice coberto com 

a pala, hóstias na âmbula, patena com a hóstia grande, corporal limpo, sanguinho e toalha para secar as mãos, 
missal e lecionário.

Depois da Missa: guardar  os objetos limpos. Recolher o que precisa ser lavado. Agradecer ao 
ministro e começar a preparar a próxima celebração.

EVANGELHO
É uma parte da Bíblia, no Novo Testamento, Palavra de Deus transmitida pelos apóstolos e escrita 

conforme os ensinamentos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quer dizer boa nova, pois o nascimento, vida, 
sofrimento, morte e ressurreição de Jesus são uma boa notícia para todos os homens.

A Palavra de Deus é sinal de presença de Cristo e deve ser proclamada em toda celebração. A 
assembléia escuta de pé.

O livro em que estão escritos apenas os evangelhos chama-se evangeliário e pode ser levado em 
procissão antes da proclamação.

FOGO
Sinal de luz, calor, purificação e amor.
É símbolo de Cristo,  representado  no círio,  aceso no fogo  da celebração  da Vigília  Pascal.  É 

símbolo do amor de Deus,  o Espírito Santo,  porque foi  em forma de línguas de fogo  que desceu sobre os 
apóstolos no dia de Pentecostes (At 2).

GALHETAS
Duas  jarras  pequenas,  de  vidro,  colocadas  sobre  uma  bandeja  com  alça,  onde  estão, 

separadamente, a água e o vinho, que vão ser usados na celebração.
Ficam sobre a credencia até o momento da preparação das ofertas, quando o coroinha as leva para 

o altar.

GENUFLEXÃO
Gesto de dobrar um dos joelhos, ao entrar na igreja ou diante do sacrário e do Santíssimo. Pode ser 

substituído por uma reverência quando se está em procissão. 

GLÓRIA
É  um  louvor  às  três  pessoas  da  Santíssima  Trindade  cantando  ou  recitado,  depois  do  ato 

penitencial, nas Missas de domingo e solenidades.
No tempo de Advento e Quaresma não se reza o Glória.

HÓSTIA
Assim se chama o pão que é oferecido no altar e se transforma em corpo de Cristo, partido em 

comunhão na Missa. A hóstia maior fica na patena e é partida pelo sacerdote antes da comunhão, enquanto o 
povo canta Cordeiro de Deus. Na adoração do Santíssimo fica no ostensório.

As  hóstias  pequenas,  antes  da  consagração,  ficam  na  âmbula,  e  depois  da  consagração  são 
distribuídas aos fiéis. Mesmo partidas, são o próprio corpo de Cristo e por isso o ministro, os acólitos e coroinhas 
devem tomar todo o cuidado para evitar que pessoas não preparadas levem a hóstia na mão, sem comungar. Se 
cair no chão, deve ser consumida por um deles. Se estiver suja, poderá ser dissolvida em água. Se sobrarem 
hóstias consagradas, devem ser guardadas no sacrário.

Os ministros que servem os doentes levam as hóstias na teca.
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INCENSO

Sinal de festa e oração. É um perfume que sobe com a fumaça produzida por pequenos grãos 
colocados sobre brasas no turíbulo.

Os  grãos  são  feitos  de  uma goma perfumada  extraída  de  árvores.  Aquecidos  pelas  brasas  do 
turíbulo, exalam suave perfume que subirá ao ar, como a oração dos fiéis sobe até Deus.

O coroinha é responsável por encher a naveta com incenso. Durante a celebração, o presidente 
retira uma porção de incenso da naveta e a coloca no turíbulo. Nas Missas solenes são incensados o altar, o 
Santíssimo, o Evangelho e a assembléia.

JEJUM
É um gesto  de penitência.  Representa que o homem está  livre das  coisas  materiais  e  quer  se 

converter a Deus, deixando de comer ou beber durante um certo tempo, como fez Jesus.
Na Quaresma a Igreja pede que se faça jejum na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa, 

conforme o quarto mandamento da Igreja. Além desses dias, a pessoa pode fazer jejum em qualquer dia do ano, 
por um tempo que não prejudique a saúde, sempre tendo em conta o que Jesus disse a respeito dessa prática (MT 
5,16ss).

Para comungar, é preciso estar em jejum pelo menos uma hora antes da comunhão.

LECIONÁRIO
Livro com as leituras próprias para cada dia do ano litúrgico. Nele estão em seqüência a primeira 

leitura,  o salmo, a segunda leitura e  o Evangelho próprio para a Missa de cada dia do ano. Há lecionários 
próprios para os domingos,  para as celebrações eucarísticas durante a semana e para as festas dos santos.

LITURGIA
Ação sagrada da Igreja, pela qual os fiéis glorificam a Deus e são santificados por ele, em Cristo, 

através de ritos sensíveis.
O Concílio Vaticano II trata da liturgia na Constituição “Sacrosanctum Concilium” , mencionada 

nos livros com a abreviatura SC.
A Missa ou celebração da Eucaristia é o ponto alto da liturgia.  

MISSA
Celebração do sacramento da Eucaristia. Foi chamada desde o início pelos primeiros cristãos de 

Eucaristia, Fração do Pão ou Ceia do Senhor. Quando a celebração era em latim, o sacerdote despedia-se dos 
fiéis dizendo: “Ite, missa est”, que quer dizer: “Ide, enviados” ou “Ide, a missão foi dada” . O ministro despede 
os fiéis e os envia a realizar a missão que recebemos. Aquilo que Cristo nos propõe no Evangelho devemos 
realizar no mundo: Testemunhar o seu amor.

MITRA
Um dos símbolos do Bispo. É um chapéu alto, terminado em ponta, com duas tiras caídas atrás. O 

Bispo a usa nas celebrações solenes.

NAVETA
Pequeno recipiente com tampa, em forma de açucareiro, alongado, onde se guarda o incenso. Tem 

o feitio de um barquinho e nela o coroinha põe o incenso que depois o ministro colocará no turíbulo.

ÓLEO
È sinal de força e coragem. Na Quinta-feira Santa, óleo de oliva misturado com perfume (bálsamo) 

é consagrado pelo Bispo para ser usado nas celebrações do Batismo, Crisma, Unção dos Enfermos e Ordenação. 
Sempre  que  houver  celebração  com óleo,  deve  estar  à  disposição  do  ministro  uma  jarra  com água,  bacia, 
sabonete e toalha para as mãos.

PALA
            Pequeno cartão quadrado, coberto de tecido branco, que serve para proteger o cálice 

durante a celebração da Eucaristia. 

PARAMENTOS
São roupas solenes, vestes usadas na celebração. O sacerdote usa túnica branca e estola conforme 

a cor do tempo litúrgico. Nas Missas festivas usa a casula da mesma cor. O ministro da Eucaristia deve usar 
túnica ou casaco, conforme as normas diocesanas.

PATENA
Pequeno pratinho de metal em que o sacerdote coloca as hóstias para consagrar.
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PENITÊNCIA

Há três modos normais de fazer penitência: Oração, Jejum e Esmola. O Advento e a Quaresma são 
tempos de penitência, simbolizada na cor roxa dos paramentos. As cinzas são sinal de penitência. Chama-se 
também penitência o Sacramento da Confissão ou perdão dos pecados.

   
QUARESMA

Tempo que dura quarenta dias e vai desde a Quarta-feira de Cinzas até o sábado na véspera do 
Domingo de Ramos. A cor dos paramentos é roxa, sinal de penitência e humildade. A penitência da Quaresma 
deve ajudar a conversão. No quarto domingo da Quaresma os paramentos podem ser de cor rosa, antecipando a 
alegria da ressurreição.

Durante a Quaresma não se reza ou canta o Glória nem Aleluia.

RAMOS
 Domingo em que começa a Semana Santa. Nele se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém (Mc 

11,1-10).  Como lembrança  daquele  dia,  os  fiéis  levam ramos  bentos.  Os ramos  em geral  são de folhas  de 
palmeira. Nesse dia pode-se fazer uma procissão logo após a bênção dos ramos, antes da Missa.

A cor dos paramentos é vermelha.
RITO

É o conjunto de sinais, símbolos, gestos, palavras e tudo o que acontece na celebração a fim de 
expressar uma realidade que não se vê.

ROXO
 Cor  litúrgica  dos  tempos  de  Advento  e  da  Quaresma.  É  sinal  de  penitência,  humildade  e 

conversão.
SACERDOTE

O mesmo que presbítero ou padre. É o ministro ordenado que serve a comunidade. É ele que está 
investido do poder de presidir a Eucaristia, consagrando o pão e o vinho, e de conceder o perdão sacramental, 
agindo em nome de Jesus Cristo.

SACRAMENTO
São celebrações sagradas que realizam de modo sensível aquilo que Deus faz por meio de Cristo 

na Igreja, com a participação dos fiéis para que aproveitem as graças que ele dá. Os sacramentos da Igreja são 
sete: Batismo, Crisma, Eucaristia, Penitência, Matrimônio, Ordem e Unção dos Enfermos.

SACRÁRIO
Pequeno cofre  sagrado  em que  é  depositada  a  âmbula  com as  hóstias  consagradas.  Deve  ser 

fechado com chave que fica sob responsabilidade do sacerdote ou ministro extraordinário da Eucaristia. Deve ser 
mantido sempre muito limpo. Diante dele se faz genuflexão. Uma lâmpada acesa indica a presença de Jesus.

SANGUINHO
Pequena  toalha  branca,  mais  comprida  do  que  larga,  que  seca  o  sangue  de  Cristo  durante  a 

celebração. É usado para limpar o cálice, a patena e a âmbula depois da Comunhão.

SEMANA SANTA
É a semana mais importante do ano litúrgico. Vem antes da Páscoa, depois da última semana da 

Quaresma. Nessa semana estão incluídos o Domingo de Ramos e o tríduo pascal, com as celebrações da Quinta-
feira, Sexta-feira e Sábados Santos, quando se recorda a paixão, morte e ressurreição de Cristo.

SINETA
É uma campainha em forma de pequenos sinos. O coroinha deve usá-la para chamar a atenção da 

assembléia  na hora do Santo e da consagração.

SOLIDÉU
Pequeno chapéu sem abas, que cobre apenas o topo da cabeça do Bispo. É roxo.

TECA
Pequena  caixa  redonda,  geralmente  de  metal,  com  tampa,  em  que  se  colocam  as  hóstias 

consagradas para levar aos doentes. Em geral os ministros a carregam numa bolsinha de couro ou tecido.

TEMPO COMUM
É tempo mais longo do ano litúrgico.  São 33 ou 34 semanas em que não se celebra  nenhum 

aspecto  especial  do  ministério  de  Cristo,  como no  Natal  ou na  Páscoa.  O tempo comum na  segunda-feira 
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seguinte ao domingo depois de 6 de janeiro e segue até terça-feira depois do domingo de Pentecostes e termina 
na véspera do primeiro domingo do Advento. Durante o tempo Comum a cor litúrgica é o verde.

TRÍDUO PASCAL
São os três dias em que se celebra solenemente a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O Tríduo 

pascal “começa com a Missa vespertina na Ceia do Senhor, possui o seu centro na Vigília Pascal e encerra-se 
com as vésperas do domingo da Ressurreição”. (Normas Universais do Ano Litúrgico). Na quinta-feira Santa à 
tarde ou à noite celebra-se a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, com a cerimônia do Lava-pés. A cor é 
branca. Depois da Missa, o Santíssimo é levado para outro lugar, ficando o sacrário vazio. Diante do Santíssimo, 
os fiéis fazem adoração. Tira-se a toalha do altar.

A Sexta-Feira Santa, dia de jejum e abstinência de carne, é o único dia do ano litúrgico em que não 
se celebra Missa. Nesse dia se faz  a via-sacra, narrativa da paixão, morte e sepultamento de Jesus, procissão do 
Senhor morto e veneração da cruz. 

O tríduo termina no domingo da Ressurreição.

TÚNICA
É uma roupa branca que cobre toda a pessoa, ministro ou coroinha. Deve estar limpa e de acordo 

com o tamanho da pessoa que vai usar.
TURÍBULO

Pequeno  objeto  para  colocar  brasas  e  incenso.  O  coroinha  deve  segurá-lo  pelas  correntes  e 
movimentá-lo com cuidado, para que o calor das brasas acesas sopradas pelo vento produz fumaça perfumada 
pelo incenso. Com ele o ministro incensa o altar, o Evangelho e a assembléia em sinal de louvor. A fumaça e o 
perfume do incenso sobem a Deus com as orações dos fiéis.

UNÇÃO
É o gesto pelo qual o ministro faz o sinal-da-cruz na testa ou no peito e nas mãos da pessoa com 

óleo consagrado. É usada nos sacramentos do Batismo, Crisma, Ordem e Unção dos Enfermos como sinal da 
presença de Cristo, que dá coragem e força para a realização de uma missão e saúde para os doentes.

VELA
É sinal de festa, alegria e fé. Nos Batismos e Crismas deve ser acesa na chama do círio. As velas 

podem acompanhar a  procissão de entrada,  o Evangelho e ficam acesas  sobre o altar  durante a celebração. 
Quando o Santíssimo é exposto para adoração, pelo menos duas ficam acesas ao lado.

VERDE
Cor dos paramentos nas celebrações em todos os dias de Tempo Comum. Simboliza a vida do 

cristão, a sua caminhada o mundo em direção a Deus. Representa também a esperança do encontro com Deus.

VERMELHO
Cor dos paramentos na celebração de Pentecostes, Domingo de Ramos, Sexta-feira da Paixão e nas 

festas dos apóstolos e mártires. Simboliza o fogo do Espírito Santo em Pentecostes, e  sangue derramado por 
Cristo na cruz e pelos mártires.

VIA-SACRA
É uma oração  em que  o povo mostra  a  sua  devoção  a Cristo,  lembrando o caminho que ele 

percorreu  até  o  Calvário,  onde  foi  pregado  na  cruz.  Para  realizar  essa  devoção,  há  nas  igrejas  14 quadros 
consagrados, numerados, em que estão representadas as imagens dos momentos mais importantes da caminhada 
de Jesus. Os fiéis caminham em procissão, rezando e cantando. Diante de cada quadro ajoelham, escutam em 
silêncio o fato que corresponde ao quadro e seguem novamente até o próximo quadro. Depois de o povo refletir 
a cada parada, chamada estação, a celebração termina no altar, com a proclamação da ressurreição.

VINHO
É símbolo do sangue de Cristo. Na Missa é colocado na galheta, ao lado da água. O sacerdote 

despeja um pouco de vinho no cálice para ser consagrado e, misturado a uma gota de água, transformando em 
sangue de Cristo. O sanguinho seca o cálice para deixá-lo limpo depois de consumido o vinho.

ZELO
É o modo como todas as pessoas que estão a serviço da comunidade na liturgia devem agir em 

relação à Igreja, aos objetivos litúrgicos e à sua própria preparação para desempenhar bem as suas funções. Quer 
dizer cuidado, atenção, respeito.
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