
14. Louvor: Coral Henrique Soares: "Aleluia Louvai ao 
Senhor". 

Edificação:
15. 1� Leitura: Isa�as 50.4-7
16. Salmo Responsorial: Salmo 22. 8-9 /17-18 /19-20 

/23-24 (Refr�o v. 2 – “Meu Deus, meu Deus, porque 
me abandonaste).

17. 2� Leitura: Filipenses 2.6-11
18. C�ntico de prepara��o para a leitura do Evangelho: 

Coral Henrique Soares: "Confiss�o". 
19. Evangelho: Mateus 27. 11-26 
20. Homilia: Reverendo Edson Cortasio Sardinha

Dedicação:
21. C�ntico de Dedica��o: Coral Henrique Soares: 

"Aceita a Cristo". 
22. Ora��o de Dedica��o.
23. Ora��o do Pai Nosso (Mateus 6.9-13)
24. C�ntico Final: Doxologia - Hino 83. 
25. B�n��o Apost�lica.
26. C�ntico: Am�m Triplo.
27. Recessional e Posl�dio: Coral Henrique Soares: "Fim 

do Culto". 

.

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
ANO A

Dia 13 de abril de 2014.

Processional (do Lado de fora da Igreja).
1. Saudação: A Gra�a do Senhor Jesus, o Amor de Deus o 

Pai e a Comunh�o do Esp�rito Santo sejam sobre todos/as.
Pastor: Hosana ao Filho de Davi!
Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor!

2. Litania do Processional:
Dirigente: Estamos hoje relembrando a hist�ria da entrada 
triunfal de Jesus em Jerusal�m. Neste domingo, as 
multid�es o receberam com gritos de festa e alegria. Muitas 
pessoas pegaram suas vestes e jogaram na estrada, outros 
cortaram RAMOS de �rvores e espalharam pelas ruas. N�s 
tamb�m hoje iremos saudar o Rei Jesus! Hoje � o Domingo 
de Ramos e da Paix�o do Senhor!
Pastor: Hosana ao Filho de Davi! 
Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor!

3. 1ª Leitura: Evangelho de Mateus 21.1-1.
1 Quando se aproximaram de Jerusal�m e chegaram a 
Betfag�, ao monte das Oliveiras, enviou Jesus dois 
disc�pulos, dizendo-lhes:



2 Ide � aldeia que a� est� diante de v�s e logo achareis 
presa uma jumenta e, com ela, um jumentinho. 
Desprendei-a e trazei-mos.
3 E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o 
Senhor precisa deles. E logo os enviará.
4 Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por 
interm�dio do profeta:
5 Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu Rei, humilde, 
montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de 
carga.
6 Indo os disc�pulos e tendo feito como Jesus lhes 
ordenara,
7 trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em 
cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou.
8 E a maior parte da multid�o estendeu as suas vestes 
pelo caminho, e outros cortavam ramos de �rvores, 
espalhando-os pela estrada.
9 E as multidões, tanto as que o precediam como as que o 
seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas!
10 E, entrando ele em Jerusal�m, toda a cidade se 
alvoro�ou, e perguntavam: Quem � este?
11 E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de 
Nazaré da Galiléia!
Hosana ao Filho de Davi! 
Bendito o que vem em nome do Senhor!

4. Ora��o de Adora��o
Pastor: Hosana ao Filho de Davi! 
Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor!

5. Processional: Hino 26 – Hosana nas Alturas
Hosana ! Hosana! Hosana!

Hosana ao Filho de Davi!
Hosana ao grande Rei,
Que, Salvador e bom Pastor,
Remiu a sua grei !

Dos altos Céus, de Deus, o Pai,
Do trono celestial,
Desceu Jesus, trazendo luz,
E vida perenal.
Hosana ao Filho de Davi!
Hosana nas alturas!

Hosana! Hosana! Hosana!
Hosana ao Filho de Davi!
Hosana ao Redentor!
Com gratidão, meu coração
Te cantará louvor.
Messias Santo, Autor da Paz.
Invicto, Emanuel,
Meu Rei, meu Deus, Senhor dos Céus,
A ti serei fiel.
Hosana ao Filho de Davi!
Hosana nas alturas!

Confiss�o (dentro da Igreja).
6. 2ª Leitura e convite a confissão: Confessemos os nossos 

pecados buscando o perdão para as nossas transgressões 
como diz o Salmo 32.1 Bem-aventurado aquele cuja 
transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto.

7. Oração Silenciosa de Confissão de Pecados.
8. Oração de agradecimento pelo perdão.

Louvor:
9. Louvor: Ministério da Música: 02
10.Oração de Ação de Graças
11.Visitantes / Recados
12.Ofertório: 

 Hino para o Ofertório: Ministério da Música
 Cântico de Consagração das Ofertas: Tudo vem 

de ti.
13.Ministério de Trabalho com as Crianças.



RESSURREIÇÃO DO SENHOR
20 de abril - 9h

ADORAÇÃO:
Prelúdio e Processional: Coral Henrique Soares
Frases Bíblicas Introdutórias: E bem cedo, 

no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram 
ao túmulo (Mc 16:2). Aleluia! 

As mulheres foram ao túmulo de Jesus, 
levando os perfumes que haviam preparado; e 
encontraram a pedra do túmulo removida (Lc 24:1). 
Aleluia! 

Dirigente: Jesus ressuscitou! 
Todos: Ressuscitou realmente!

Oração: Ó Deus, que para a nossa redenção 
entregaste o teu unigênito Filho à morte de cruz, e pela 
tua gloriosa ressurreição nos libertaste do poder de 
nosso inimigo; concede que morramos diariamente para 
o pecado, a fim de que vivamos sempre com Ele na 
alegria de sua ressurreição; mediante Jesus Cristo, teu 
Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o 
Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.

Hino 41 -A Ressurreição de Jesus

Salmo Responsorial: Sl 118.1-2 / 3-5 /6-9 / 
28-29 (Refrão 24 - Este é o dia que fez o Senhor; 
regozijemo-nos, e alegremo-nos nele).

Dirigente: Jesus ressuscitou! 
Todos: Ressuscitou realmente!
Oração: Ó Pai Celestial, que fizeste com que a 

aurora santa brilhasse com a glória da ressurreição do 
Senhor; aviva em tua Igreja o Espírito de adoção, que 
nos é dado no Batismo, a fim de que nós, sendo 
renovados tanto no corpo como na mente, te adoremos 
com sinceridade e verdade; mediante Jesus Cristo, nosso 
Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, 
um só Deus, agora e sempre. Amém.

Dirigente: Jesus ressuscitou! 
Todos: Ressuscitou realmente!

CONFISSÃO:
Oração: Onipotente Deus, que por teu 

unigênito Filho Jesus Cristo venceste a morte e nos 
franqueaste as portas da vida eterna; concede que nós, 
que celebramos com alegria o dia da ressurreição do 
Senhor, ressuscitemos da morte do pecado, pelo teu 
Espírito vivificador; mediante Jesus Cristo, nosso 
Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, 
um só Deus, agora e sempre. Amém.
LOUVOR

Cântico das Crianças
Ofertório: Hino 111
Atos Pastorais

EDIFICAÇÃO:
1ª Leitura: At 10.34-43
3ª Leitura: Cl 3.1-4
Evangelho: Jo 20.1-9
Cantata do Coral Henrique Soares

DEDICAÇÃO:
6ª Leitura: Lc 24.1-9
Oração Final
Oração do Pai Nosso
Doxologia (Hino 83)
Bênção Apostólica
Amém Triplo
Ressecional e Poslúdio: Coral Henrique Soares

Tríduo Pascal

"O Senhor Jesus está vivo!"

Liturgia do Tríduo Pascal da Igreja 
Metodista da Vila Isabel

2014



CEIA DO SENHOR
17 de abril - 20h

ADORAÇÃO
Prel�dio e Processional - Hino 36
Acolhida e Sauda��o
Oração: � Pai Onipotente, cujo amado Filho, 

na noite anterior � sua paix�o, instituiu o Sacramento do 
seu Corpo e Sangue; concede-nos, misericordioso, que 
dele participemos agradecidos, em mem�ria daquele 
que nestes santos mist�rios nos d� o penhor da vida 
eterna, teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e 
reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora 
e sempre. Amém. 

Salmo Responsorial: Sl 116.12, 13 / 14 / 17-
18 (Refr�o: I Co 10.16 - “O C�lice da b�n��o � a 
Comunh�o no Sangue do Senhor”)

Hino 199 - Vera P�scoa

CONFISSÃO:
Ora��o de Confiss�o

LOUVOR:
Louvor: Minist�rio da 

M�sica
Ofert�rio

EDIFICAÇÃO:
1ª Leitura: Ex 12.1-14
2ª Leitura: I Co 11.23-26
Evangelho: Jo 13.1-15
Homilia: Pastor Tiago Costa

DEDICAÇÃO:
Ritual da Santa Ceia
Hino 29 - Vencida a Luta
Ora��o do Pai Nosso
Doxologia (Hino 83)
B�n��o Apost�lica
Am�m Triplo
Ressecional e Posl�dio

PAIXÃO DO SENHOR
18 de abril - 15h

ADORAÇÃO
Prel�dio e Processional: Coral Henrique 

Soares: "Justo �s Senhor".
Acolhida e Sauda��o
Oração: Deus Onipotente, n�s te suplicamos 

olhes com miseric�rdia para esta fam�lia que � tua, e 
pela qual nosso Senhor Jesus Cristo n�o hesitou em 
entregar-se, tra�do, �s m�os de homens in�quos, e sofrer 
morte de cruz; o qual vive e reina contigo e com o 
Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém.

Salmo Responsorial: Sl 31.2 -6 /12-13 / 15-16 
(Refr�o: Lucas 23.46 – “Pai, nas tuas m�os entrego o 
meu esp�rito”).

Hino 28 - Momentos Preciosos
CONFISSÃO:

Ora��o de Confiss�o
LOUVOR

Coral Henrique Soares: "Povos 
da Terra Celebrai".

Minist�rio da M�sica
Ofert�rio: Hino 31

EDIFICAÇÃO:
1ª Leitura: Is 52.13-53.12
2ª Leitura: Hb 4.14-16; 5.7-9
Coral Henrique Soares: "Amor que por amor 

desceste". 
Evangelho: Jo 18.1-19,42
Homilia: Rev. Edson

DEDICAÇÃO:
Coral Henrique Soares: "Rude Cruz".
Credo Apost�lico / Ritual da Santa Ceia: Hino 36
Coral Henrique Soares: "Asas da Alva".
Ora��o do Pai Nosso / Doxologia (Hino 83)
B�n��o Apost�lica / Am�m Triplo/ Ressecional
Posl�dio: Coral Henrique Soares: "Ben��o". 

VIGÍLIA PASCAL
19 de abril -20h

ADORAÇÃO:
Prel�dio e Processional – Ressuscitou!
Dirigente: Jesus ressuscitou! 
Todos: Ressuscitou realmente!
Acolhida e Sauda��o
Oração : Senhor Deus, Tu fizeste resplandecer 

esta noite com a gl�ria da ressurrei��o de Cristo; faz 
com que a sua luz brilhe na tua Igreja para que sejamos 
renovados no corpo e na alma e nos entreguemos 
plenamente ao teu servi�o. Amém. 

Salmo Responsorial: Sl 104.1-5 / 6-10 / 11-15 
/ 16-23 / 24-33 (Refr�o: Sl 104.30 – “Enviai o Teu 
Esp�rito e renovai a face da terra”).

Cântico: Hino 388

CONFISSÃO:
Ora��o de Confiss�o

LOUVOR:
Minist�rio da M�sica
Ofert�rio

EDIFICAÇÃO:
1ª Leitura: Gn 1 -2.2
2ª Leitura: Rm 6.3-11
Evangelho: Mt 28.1-10
Homilia: Rev. Edmar

DEDICAÇÃO:
Ritual da Santa Ceia
Ora��o do Pai Nosso
Dirigente: Jesus ressuscitou! 
Todos: Ressuscitou realmente!
Doxologia (Hino 83)
B�n��o Apost�lica
Am�m Triplo
Ressecional e Posl�dio



Domingo de Ramos
Escola Dominical - Igreja Metodista de Vila Isabel

Texto base: 
Mateus 21.1-10
Zacarias 9.9

Perguntas: Como era a celebração do Domingo e Ramos em sua Infância?

O Domingo que abre a Semana Santa é chamado de Domingo da Paixão do 
Senhor e Domingo de Ramos. Já no século IV, a igreja comemorava o dia de ramos 
com muita alegria e espiritualidade. A feição característica do Domingo de Ramos na 
Jerusalém do quarto século era a procissão de palmas iniciada no Monte das Oliveiras 
na direção da cidade, de tarde. Logo depois esta festa passou a ser praticada em vários 
países. Desde os tempos primitivos começava em algum lugar fora da igreja principal. 
No início da idade média, o centro da atenção era o Livro do Evangelho que era 
carregado pelos celebrantes.

As igrejas católicas e várias igrejas evangélicas celebram esta data com muita 
alegria.  

O Domingo de Ramos é a comemoração litúrgica que recorda a entrada de Jesus 
na cidade de Jerusalém onde Ele iria celebrar a Páscoa judaica com seus discípulos.

Ele é o portal de entrada da Semana Santa. 
É no Domingo de Ramos que se inicia a Semana da Paixão. 
É o dia em que a Igreja lembra Nosso Senhor entrando em Jerusalém.

I. Um Rei entra na cidade montando um jumento
Já desde a entrada da cidade, os filhos dos hebreus portavam ramos de oliveiras 

e alegres acenavam com eles, estendiam mantos no chão para Jesus passar sobre eles. 
Jesus entrou na cidade como Rei!

A cena em que tudo transcorre reproduz a profecia de Zacarias: o rei dos judeus 
virá. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém; eis que 
vem a ti o teu rei, justo e vitorioso; ele é simples e vem montado num jumento, no potro 
de uma jumenta.(Zc 9.9).

Embora Jesus montasse um simples jumento, o cortejo caminhava, alegre e 
digno. Na expectativa de estar ali o Messias prometido, Jerusalém transformou-se, era 
uma cidade em clima de festa.

E Ele era aplaudido, aclamado pelo povo: "Hosana ao Filho de Davi: bendito 
seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel; hosana nas alturas". 



Isto aconteceu alguns dias antes de que Jesus fosse condenado à morte, quando 
os ecos dos gritos de "hosana" já se misturavam ao clamor de insultos, ameaças e 
blasfêmias que o levariam a sua Paixão redentora.

Por que Jesus teve que entrar em Jerusalém montado em um jumento?
O que significou os ramos jogados ao chão?

II. Que tipo de Messias queriam aqueles judeus?
Da entrada festiva como rei em Jerusalém até o deboche da flagelação, da 

coroação de espinhos e da inscrição na cruz (Jesus de Nazaré, rei dos Judeus), somos 
levados a perguntar: Que tipo de rei aquele povo queria? E que tipo de rei era Jesus? 

Nosso Senhor era aclamado pelo mesmo povo que o tinha visto alimentar 
multidões. Era aplaudido por aqueles que o viram curar cegos e aleijados e, ainda há 
pouco, tinham presenciado a ressurreição de Lázaro.

Impressionada com tudo isso aquela gente tinha a certeza de que este era o 
Messias anunciado pelos Profetas.

Mas, aquele povo era superficial e mundano, julgava que Jesus fosse um 
Messias político, um libertador social que fosse arrancar Israel das garras de Roma e 
devolver-lhe o apogeu dos tempos de Salomão. E nisso estavam equivocados, 
enganados: Ele não era um Rei deste mundo!

Os judeus desejavam um messias político. Qual o Messias que as igrejas 
evangélicas modernas desejam hoje? 

III. Seus corações apreciavam Jesus de modo incompleto
A entrada de Jesus em Jerusalém foi uma introdução para as dores e 

humilhações que logo Ele sofreria abundantemente: a mesma multidão que o 
homenageou movida por seus milagres, virou-lhe as costas e pediu sua morte.

No Domingo de Ramos fica patente como o povo apreciava Jesus de um modo 
incompleto. É verdade que O aclamaram, porém, Ele merecia aclamações 
incomensuravelmente superiores. Merecia uma adoração amorosa, bem diversa da que 
lhe foi dada!

No entanto, cheio de humildade, lá ia Nosso Senhor Jesus Cristo sentado num 
animal, avançando em meio à multidão ruidosa, impulsionando todos ao amor de Deus.

Por que as mesmas pessoas que o saudaram  no domingo de Ramos pediram sua 
morte na sexta-feira santa?

IV. Domingo de Ramos em minha vida
Existe um defeito que diminui a eficácia das meditações que fazemos. Este 

defeito consiste em meditar os fatos da vida de Nosso Senhor e não aplicá-los ao que 
sucede em nós ou em torno de nós.

Assim, por exemplo, a nós espanta a versatilidade e ingratidão dos judeus que 
assistiram a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós os censuramos porque proclamaram 
com a mais solene recepção o reconhecimento da honra que se deveria ter ao Divino 
Salvador e, pouco depois, O crucificaram com um ódio tal que a muitos chega a parecer 
inexplicável.

Essa ingratidão, essa versatilidade para mudanças de opinião e atitudes não 
existiram apenas no domingo de ramos nos homens dos tempos de Nosso Senhor!

A atitude das pessoas contemporâneas de Jesus, festejando sua entrada em 
Jerusalém e depois abandonando-O à mercê de seus algozes, assemelha-se a muitas 
atitudes que tomamos.



Muitas vezes louvamos a Cristo e nos enchemos de boas intenções para seguir os 
seus ensinamentos, porém, ao primeiro obstáculo, nos deixamos levar pelo desânimo, 
ou pelo egoísmo, ou pela falta de solidariedade e, mais uma vez, por esse desamor, 
alimentamos o sofrimento de Jesus.

Ainda hoje, no coração de quantos fiéis, tem Nosso Senhor que suportar essas 
alternativas, essas mudanças que balançam entre adorações e vitupérios, entre virtude e 
pecado?

E estas atitudes contraditórias e defectivas não se passam apenas no interior de 
alma de cada homem, de modo discreto, no fundo das consciências: Em quantos países 
essas alternações se passam e Nosso Senhor tem sido sucessivamente glorificado e 
ultrajado, em curtos intervalos espaços de tempo?

Não é verdade que, muitas vezes, depois de termos glorificado a Nosso Senhor 
ardentemente, caímos em pecado e O crucificamos em nosso coração? 

O pecado é um ultraje feito a Deus. Quem peca expulsa Deus de seu coração, 
rompe as relações filiais entre criatura e Criador, repudia Sua graça.

E é certo que Nosso Senhor é muito ultrajado em nossos dias. Como isso tem 
acontecido?

Conclusão:
A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém foi algo maravilhoso. 
Quando aceitamos o Senhor Jesus, Ele entra de forma triunfal em nosso 

coração.  
Ouça Jesus te falando: Eu preciso de você. 
Na realidade, Jesus deseja nos salvar e nos usar como amigos na proclamação 

do santo Evangelho. 



A Semana Santa de Jesus

1. Jesus entra em Jerusalém
2. A última ceia e vai para o jardim do Getsêmani
3. E preso no Jardim e levado para a casa de Caifás
4. É levado para a fortaleza de Antônia para ser julgado por Pilatos
5. É levado para Herodes
6. Volta para ser condenado na fortaleza de Antônia
7. Leva cruz até o Golgota



12. Maria e o Apóstolo João ao pé da Cruz de Jesus
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Jo 19.25-27.
Oração: Senhor. Tua mãe Maria e teu servo João sofreram muito diante 
da cruz, mas escutaram com serenidade suas palavras e orientações. Que 
eu tenha a paz para escutar suas orientações mesmo nos momentos mais 
difíceis da caminhada. Eu preciso te escutar e te acolher. Em Nome de 
Jesus. Amém.

13. A morte de Jesus
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Mt 27.45; Mc 15.33; Lc 23.44; Jo 19.28.
Oração: Senhor. Tua morte não foi o fim. Mas foi o principio da minha 
redenção. Olho para sua bendita morte e renovo meu compromisso de ser 
fiel até a morte. Por amor de ti. Em Nome de Jesus. Amém.

14. Jesus deposto no sepulcro
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Mc 15.42; Mt 27.57; Lc 23.50; Jo 19.38.
Oração: Senhor. Naquela sexta-feira a tarde o mundo ficou em silêncio. 
Seu corpo foi colocado no frio sepulcro. Mas o Senhor foi ao inferno e 
tomou a chave da morte e do inferno. O Senhor esteve triunfando sobre o 
mal e garantindo nossa vida eterna. Que eu tenha serenidade para 
contemplar a sua morte te louvar pelo sua fidelidade e amor por nós até o 
fim. Em Nome de Jesus. Amém.

Pai Nosso:
Senhor, tem piedade de nós. 
Cristo, tem piedade de nós. 
Senhor, tem piedade de nós.

Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo os abençoe, conserve e 
guarde, e o Senhor ponha favoravelmente os olhos sobre o lar de 
vocês, estreite os seus corações, e de tal modo os envolva com sua 
graça e bênção a fim de que, vivendo unidos no Senhor, haja paz no 
lar e vocês possam participar da plenitude da vida em Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.

A Via-Sacra dos Evangelhos
Quatorze estações de Cristo segundo os Evangelhos. Rev. Edson C. Sardinha

1. Jesus ora no Horto de Getsêmani, Monte das Oliveiras
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Mt 26.36-46; Mc 14.32; Lc 22.39; Jo 18.1
Oração: Senhor. Ajuda-me a aceitar a vontade de Deus. Que eu tenha um 
coração para dizer: Não faça a minha vontade e sim a Tua. Reina sobre 
minha vida e me converta. Em Nome de Jesus. Amém.

2. Jesus, traído por Judas, é aprisionado
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Mt 26.47-56; Mc 14.43; Lc 22.47; Jo 18.2
Oração: Senhor. Quantas vezes com o meu pecado eu te traí. Quantas 
vezes o Senhor foi aprisionado e sofreu por causa das minhas iniquidades.
Liberta-me de uma vida ímpia. Transforma-me em discípulo seu. Em 
Nome de Jesus. Amém.

3. A condenação de Jesus perante o Sinédrio
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Mt 26.57-66; Mc 14.53; Lc 22.54; Jo 18.19.
Oração: Senhor. Os religiosos não te aceitaram e te condenaram. Muitas 
vezes a minha religiosidade pode me afastar de ti. Ajuda-me a ser seguidor 



de Cristo. Que eu seja discípulo do Senhor e te receba como Senhor e 
Salvador. Em Nome de Jesus. Amém.

4. As negações do Apóstolo Pedro
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Mt 26.69-75; Mc 14.66; Lc 22.55; Jo 18.15.
Oração; Senhor. Teu apóstolo Pedro te negou três vezes. Quantas vezes 
tenho te negado vivendo uma vida que não te agrada. Ajude-me a ser 
santo e fiel aos mandamentos do Senhor. Que na privacidade de minha 
vida eu seja tão fiel quanto diante dos outros nos serviços da Igreja. Em 
Nome de Jesus. Amém.

5. Jesus entregue a Pilatos
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Jo 18.28; Mt 27.11; Mc 15.2; Lc 23.2.
Oração: Senhor. Os homens pediram sua morte diante de Pilatos. Pilatos 
desejou agradar a homens e aceitou a condenação. Que eu seja fiel ao 
Senhor. Que eu não oscile na fé diante das provas e das pressões 
humanas. Que eu te reconheça como rei da minha vida. Em Nome de 
Jesus. Amém.

6. A flagelação e a coroação de espinhos de Jesus. 
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Jo 19.1; Mt 27.24; Mc 15.15; Lc 23.24.
Oração: Senhor. Meus pecados causam dores e sofrimentos no Senhor.  
Minha vida pode te flagelar e te coroar de espinhos. Ajuda-me a ser um 
servo fiel. Que minha vida venha causar prazer e alegria no Senhor. Que 
meu testemunho exalte e alegre o teu coração. Em Nome de Jesus. 
Amém.

7. Jesus carrega a Cruz
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Lc 22.26; Mt 27.31; Mc 15.20; Jo 19.16.
Oração: Senhor. Quão pesado foi a cruz que o Senhor carregou. Ajuda-
me a negar a mim mesmo, tomar também a minha cruz e segui-lo. Que 
eu seja fiel a ti e não fuja da cruz e do sofrimento. Ajuda-me a ser fiel até 
a cruz. Em Nome de Jesus. Amém.

8. Jesus e Simão Cirineu
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Lc 22.26; Mt 27.32; Mc 15.21.
Oração: Senhor. Pela graça de Deus, Simão te ajudou a carregar a pesada 
cruz. Que eu também esteja disposto a te ajudar a evangelizar e espalhar o 
Evangelho que salva vidas. Ajuda-me a ser como Simão. Transforma a 
minha vida e conte comigo para a salvação da humanidade. Usa-me na tua 
missão de salvar o mundo. Em Nome de Jesus. Amém.

9. O encontro de Jesus com as mulheres de Jerusalém
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Lc 22.27; Mt 27.33.
Oração: Senhor. Tu dizes as mulheres que viriam tempos piores pela 
frente. Assim como o Senhor consolou as mulheres e as preparou para as 
provações lutas, prepare o meu coração para enfrentar as dificuldades da 
vida. Que nada venha me afastar do seu santo caminho. Em Nome de 
Jesus. Amém.

10. A crucificação de Jesus
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Jo 19.18; Mt 27.35; Mc 15.24; Lc 23.33.
Oração: Senhor. Na cruz o Senhor me salvou. A igreja foi comprada pelo 
precioso sangue do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ajuda-me a honrar a 
tua bendita morte na cruz. Que eu seja testemunha fiel de sua santa paixão. 
Em Nome de Jesus. Amém.

11. Jesus e o ladrão convertido
Nós te adoramos, Senhor Jesus e te bendizemos
Porque pela Tua santa cruz remistes o mundo.
Lc 23.35; Mt 27.39; Mc 15.29; Lc 23.35.
Oração: Senhor. No último momento o ladrão se converteu de seus 
pecados e pediu a entrada no paraíso. Ajuda-me a evangelizar as vidas que 
necessitam ter um encontro contigo. Ajuda-me a aproveitar a oportunidade 
para converter as áreas de minha vida que necessitam de santificação e 
graça. Em Nome de Jesus. Amém.



SEXTA-FEIRA SANTA 
Cor litúrgica: vermelho 
Oração 

Deus Onipotente, nós te suplicamos olhes com 
misericórdia para esta família que é tua, e pela qual 
nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se, 
traído, às mãos de homens iníquos, e sofrer morte de 
cruz; o qual vive e reina contigo e com o Espírito 
Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.

Onipotente e Eterno Deus, que por teu Espírito 
governas e santificas todo o corpo da Igreja; recebe as 

súplicas e orações que por todos os seus membros te oferecemos, para que estes, 
na sua vocação e ministério, te sirvam com verdadeira piedade e devoção; 
mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com 
o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.

Leituras: 
Ano A: Is 50:4-7; Sl 22; 2 Co 5:(14-18)19-21; Mt 27:(27-32)33-50 

SÁBADO SANTO PELA MANHÃ
Cor litúrgica: vermelho 
Oração 
Ó Deus, Criador do céu e da terra; concede que, assim como o corpo crucificado 
de teu amado Filho foi colocado no túmulo e descansou neste sábado santo, 
também sepultados com Ele aguardemos o terceiro dia e com Ele ressuscitemos 
para uma vida nova; o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só 
Deus, agora e sempre. Amém. 

Leituras: Anos A, B, C: Jó 14:1-14, Lm 3:1-9, 19-24; Sl 31:1-4,15-16; 1 Pe 
4:1-8; Mt 27:57-66 e Jo 19:38-42

Orações para a
SEMANA SANTA 

Baseado no Livro de Oração Comum
da Igreja Protestante do Século XVI

ANO A

Igreja Metodista da Vila Isabel - Rev. Edson Cortasio Sardinha.

2014



Orienta��o: Ore a oração do Dia, leia as Leituras indicadas, faça um período de 
silêncio (5 minutos) e termine com a Oração do Pai Nosso.

LITURGIA DE RAMOS – Domingo pela manh�.
Cor lit�rgica: vermelho
Ora��o 

Onipotente e Eterno Deus, de tal modo amaste o 
mundo, que enviaste teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, 
para tomar sobre si a nossa carne e sofrer morte na cruz, 
dando ao gênero humano exemplo de sua profunda 
humildade; concede, em tua misericórdia, que imitemos a 
sua paciência no sofrimento e possamos participar também 
de sua ressurreição; mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso 
Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um 

só Deus, agora e sempre. Am�m 
Leituras: 

Ano A: Is 50:4-9a; Sl 31:9-16; Fp 2:5-11; Mt 26:14-27.66 ou Mt 27:11-26
Ano A: Mt 21:1-11; Sl 118:1-2, 19-29

LITURGIA DA PAIX�O  - Domingo a Noite.
Cor lit�rgica: vermelho
Ora��o 

Deus Todo-poderoso, o teu Filho querido não ascendeu à alegria sem 
que primeiro sofresse a dor, nem entrou na glória sem ser crucificado; concede-
nos misericordioso que, andando nós no Caminho da Cruz, nele encontremos a 
vida e a paz. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Am�m. 
Leituras: 
Ano A: Is 50:4-9a; Sl 31:9-16; Fp 2:5-11; Mt 26:14-27.66 ou Mt 27:11-26

SEGUNDA-FEIRA SANTA
Cor lit�rgica: vermelho
Ora��o:

Onipotente Deus, cujo Filho muito amado não gozou perfeita alegria, 
senão após o sofrimento, e só subiu à glória depois de crucificado; concede-nos 
misericordioso que, seguindo o caminho da cruz, seja este para nós vereda de 
vida e paz; por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e 
com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Am�m. 
Leituras: Anos A, B, C: Is 42:1-7; Sl 27:1-8; Heb 9:11-15; Jo 12:1-8.

TER�A-FEIRA SANTA
Cor lit�rgica: vermelho
Ora��o:

Ó Deus, que pela paixão de teu bendito Filho, fizeste com que o 
instrumento da morte vergonhosa se tornasse para nós símbolo de vida; concede 
que nos glorifiquemos na cruz de Cristo, a fim de que alegremente suportemos 
infâmias e privações, por amor de teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que 
vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. 
Am�m. 
Leituras: Anos A, B, C: Is 49:1-6; Sl 71:1-12; 1 Cor 1:18-31; Jo 12:27-36 

QUARTA-FEIRA SANTA
Cor lit�rgica: vermelho
Ora��o:

Ó Senhor Deus, cujo bendito Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, teve o 
seu corpo torturado e seu rosto cuspido; concede-nos a graça de enfrentar com 
esperança os sofrimentos deste tempo e de confiar na glória que há de ser 
revelada; por Jesus Cristo teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e 
com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Am�m. 
Leituras: Anos A, B, C: Is 50:4-9a; Sl 70; Heb 12:1-3; Jo 13:21-30 e Mc 

12:1-11

QUINTA-FEIRA SANTA 
Cor lit�rgica: branco 

Ora��o 
Ó Pai Onipotente, cujo amado Filho, na 

noite anterior à sua paixão, instituiu o 
Sacramento do seu Corpo e Sangue; concede-
nos, misericordioso, que dele participemos 
agradecidos, em memória daquele que nestes 
santos mistérios nos dá o penhor da vida eterna,

teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito 
Santo, um só Deus, agora e sempre. Am�m.

Leituras: 
Ano A: Êx 24:1-11; Sl 116; 1 Co 10:16-17; Mt 26:36-56
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Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor
Estudo para a Escola Dominical
Igreja Metodista de Vila Isabel

20 de Abril de 2014

Estudos nos Textos da Liturgia de Domingo de Páscoa - Ano A

A liturgia deste domingo celebra a ressurrei��o e garante-nos que a vida em plenitude 
resulta de uma exist�ncia feita dom e servi�o em favor dos irm�os. A ressurrei��o de Cristo � o 
exemplo concreto que confirma tudo isto.

A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo fazendo o 
bem” e que, por amor, Se deu at� � morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os disc�pulos, 
testemunhas desta din�mica, devem anunciar este “caminho” a todos os homens.

O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face � ressurrei��o: a do disc�pulo 
obstinado, que se recusa a aceit�-la porque, na sua l�gica, o amor total e a doa��o da vida 
nunca podem ser geradores de vida nova; e a do disc�pulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, 
entende o seu caminho e a sua proposta (a esse n�o o escandaliza nem o espanta que da cruz 
tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira).

A segunda leitura convida os crist�os, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem 
a sua caminhada de vida nova at� � transforma��o plena (que acontecer� quando, pela morte, 
tivermos ultrapassado a �ltima barreira da nossa finitude).
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1� LEITURA  – At 10,34a.37-43

AMBIENTE

A obra de Lucas (Evangelho e Atos dos Ap�stolos) aparece entre os anos 80 e 90, numa 
fase em que a Igreja j� se encontra organizada e estruturada, mas em que come�am a surgir 
“mestres” pouco ortodoxos, com propostas doutrinais estranhas e, �s vezes, pouco crist�s. 
Neste ambiente, as comunidades crist�s come�am a necessitar de crit�rios claros que lhes 
permitam discernir a verdadeira doutrina de Jesus, da falsa doutrina dos falsos mestres.

Lucas apresenta, ent�o, a Palavra de Jesus, transmitida pelos ap�stolos sob o impulso 
do Esp�rito Santo: � essa Palavra que cont�m a proposta libertadora que Deus quer apresentar 
aos homens. Nos Atos, em especial, Lucas mostra como a Igreja nasce da Palavra de Jesus, 
fielmente anunciada pelos ap�stolos; ser� esta Igreja, animada pelo Esp�rito, fiel � doutrina 
transmitida pelos ap�stolos, que tornar� presente o plano salvador do Pai e o far� chegar a 
todos os homens.

Neste texto, em concreto, Lucas prop�e-nos o testemunho e a DOUTRINA de Pedro em 
Cesar�ia, em casa do centuri�o romano Corn�lio. Convocado pelo Esp�rito (cf. At 10,19-20), 
Pedro entra em casa de Corn�lio, exp�e-lhe o essencial da f� e batiza-o, bem como a toda a 
sua fam�lia (cf. At 10,23b-48). O epis�dio � importante porque Corn�lio � o primeiro pag�o a 
cem por cento a ser admitido ao cristianismo por um dos Doze (o et�ope de que se fala em At 
8,26-40 j� era “pros�lito”, isto �, simpatizante do juda�smo). Significa que a vida nova que 
nasce de Jesus � para todos os homens e mulheres.

MENSAGEM

O nosso texto � uma composi��o lucana, onde ecoa o “kerigma” primitivo. Pedro 
come�a por anunciar Jesus como “o ungido”, que tem o poder de Deus (vers. 38a); depois, 
descreve a atividade de Jesus, que “passou fazendo o bem e curando todos os que eram 
oprimidos” (vers. 38b); em seguida, d� testemunho da morte de Jesus na cruz (vers. 39) e da 
sua ressurrei��o (vers. 40); finalmente, Pedro tira as conclus�es acerca da dimens�o salv�fica 
de tudo isto (vers. 43b: “quem acredita n’Ele, recebe, pelo seu nome, a remiss�o dos 
pecados”). Esta catequese refere tamb�m, com alguma insist�ncia, o testemunho dos 
disc�pulos que acompanharam, passo a passo, a caminhada hist�rica de Jesus (vers. 
39a.41.42).

Repare-se como a ressurrei��o de Jesus n�o � apresentada como um facto isolado, 
mas como o culminar de uma vida vivida na obedi�ncia ao Pai e na doa��o aos homens. Depois 
de Jesus ter passado pelo mundo “fazendo o bem e libertando todos os que eram oprimidos”; 
depois de Ele ter morrido na cruz como consequ�ncia desse “caminho”, Deus ressuscitou-O. A 
vida nova e plena que a ressurrei��o significa, parece ser o ponto de chegada de uma 
exist�ncia posta ao servi�o do projeto salvador e libertador de Deus. Por outro lado, esta vida 
vivida na entrega e no dom � uma proposta transformadora que, uma vez acolhida, liberta da 
escravid�o do ego�smo e do pecado (vers. 43).
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E os disc�pulos? Eles s�o aqueles que aderiram a Jesus e que acolheram a sua proposta 
libertadora. Se a vida dos disc�pulos se identifica com a de Jesus, eles est�o a “ressuscitar” (isto 
�, a renascer para a vida nova e plena). Al�m disso, eles s�o as testemunhas de tudo isto: � 
absolutamente necess�rio que esta proposta de ressurrei��o, de vida plena, de vida 
transfigurada, chegue a todos os homens. Trata-se de uma proposta de salva��o universal que, 
atrav�s dos disc�pulos, deve atingir, todos os povos da terra, sem distin��o. Os acontecimentos 
do dia do Pentecostes j� haviam, ali�s, anunciado a universalidade da proposta de salva��o, 
apresentada por Jesus e testemunhada pelos ap�stolos.

ATUALIZAÇÃO

A reflex�o pode partir das seguintes coordenadas:

• A ressurrei��o de Jesus � a consequ�ncia de uma vida gasta a “fazer o bem e a libertar os 
oprimidos”. Isso significa que, sempre que algu�m – na linha de Jesus – se esfor�a por vencer o 
ego�smo, a mentira, a injusti�a e por fazer triunfar o amor, est� a ressuscitar; significa que, 
sempre que algu�m – na linha de Jesus – se d� aos outros e manifesta, em gestos concretos, a 
sua entrega aos irm�os, est� a construir vida nova e plena. Eu estou a ressuscitar (porque 
caminho pelo mundo fazendo o bem e libertando os oprimidos), ou a minha vida � um repisar 
os velhos esquemas do ego�smo, do orgulho, do comodismo?

• A ressurrei��o de Jesus significa, tamb�m, que o medo, a morte, o sofrimento, a injusti�a, 
deixam de ter poder sobre o homem (e a mulher) que ama, que se d�, que partilha a vida. Ele 
tem assegurada a vida plena – essa vida que os poderes do mundo n�o podem destruir, atingir 
ou restringir. Ele pode, assim, enfrentar o mundo com a serenidade que lhe vem da f�. Estou 
consciente disto, ou deixo-me dominar pelo medo, sempre que tenho de agir para combater 
aquilo que rouba a vida e a dignidade, a mim e a cada um dos meus irm�os?

• Aos disc�pulos pede-se que sejam as testemunhas da ressurrei��o. N�s n�o vimos o sepulcro 
vazio; mas fazemos, todos os dias, a experi�ncia do Senhor ressuscitado, que est� vivo e que 
caminha ao nosso lado nos caminhos da hist�ria. A nossa miss�o � testemunhar essa 
realidade; no entanto, o nosso testemunho ser� oco e vazio se o nosso testemunho n�o for 
comprovado pelo amor e pela doa��o (as marcas da vida nova de Jesus).
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2� LEITURA I – Cl 3,1-4

AMBIENTE

Quando escreveu a Carta aos Colossenses, Paulo estava na pris�o (em Roma?). 
Epafras, seu amigo, visitou-o e falou-lhe da “crise” por que estava a passar a Igreja de 
Colossos. Alguns doutores locais ensinavam doutrinas estranhas, que misturavam 
especula��es acerca dos anjos (cf. Cl 2,18), pr�ticas asc�ticas, rituais legalistas, prescri��es 
sobre os alimentos e a observ�ncia de determinadas festas (cf. Cl 2,16.21): tudo isso deveria 
(na opini�o desses “mestres”) completar a f� em Cristo, comunicar aos crentes um 
conhecimento superior de Deus e dos mist�rios crist�os e possibilitar uma vida religiosa mais 
aut�ntica. Contra este sincretismo religioso, Paulo afirma a absoluta sufici�ncia de Cristo.

O texto que nos � proposto como segunda leitura � a introdu��o � reflex�o moral da 
carta (cf. Cl 3,1-4,6). Depois de apresentar a centralidade de Cristo no projeto salvador de Deus 
(cf. Cl 1,13-2,23), Paulo recorda aos crist�os de Colossos que � preciso viver de forma coerente 
e verdadeiro o compromisso assumido com Cristo.

MENSAGEM

Neste texto, Paulo apresenta, como ponto de partida e base da vida crist�, a uni�o 
com Cristo ressuscitado, na qual o crist�o � introduzido pelo batismo. Ao ser batizado, o 
crist�o simbolizou que morreu para o pecado e renasceu para uma vida nova, que ter� a sua 
manifesta��o gloriosa quando ultrapassarmos, pela morte, as fronteiras da nossa vida terrena. 
Enquanto caminhamos ao encontro desse objetivo �ltimo, a nossa vida tem de tender para 
Cristo. Em concreto, isso significa despojarmo-nos do “homem velho” por um processo de 
convers�o que nunca est� acabado, e o revestirmo-nos – cada dia mais profundamente – da 
imagem de Cristo, de forma a que nos identifiquemos com Ele pelo amor e pela entrega da 
vida.

No texto de Paulo est� bem presente a ideia de que temos que viver com os p�s na 
terra, mas com a mente e o cora��o no c�u: � l� que est�o os bens eternos e a nossa meta 
definitiva (“afei�oai-vos �s coisas do alto e n�o �s da terra”). Daqui resulta um conjunto de 
exig�ncias pr�ticas que Paulo vai enumerar, de forma bem concreta, nos vers�culos seguintes 
(cf. Cl 3,5-4,1).

ATUALIZA��O

Considerar as seguintes quest�es, na reflex�o:

• A Convers�o e o batismo introduzem-nos numa din�mica de comunh�o com Cristo 
ressuscitado. Tenho consci�ncia de que o meu batismo significou um compromisso com 
Cristo? Quando, de alguma forma, tenho um papel ativo na prepara��o ou na celebra��o do 
sacramento do batismo, tenho consci�ncia – e procuro passar essa mensagem – de que o 
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sacramento n�o � um ato tradicional ou social (que, por acaso, at� proporciona fotografias 
bonitas), mas um compromisso s�rio e exigente com Cristo?

• A minha vida tem sido uma caminhada coerente com esta din�mica de vida nova que 
come�ou no dia em que fui batizado, fiz a Profiss�o de F� e me converti? Esfor�o-me, 
realmente, por me despojar do “homem velho”, ego�sta e escravo do pecado, e por me 
revestir do “homem novo”, que se identifica com Cristo e que vive no amor, no servi�o, na 
doa��o aos irm�os?

EVANGELHO – Jo 20,1-9

AMBIENTE

Na primeira parte do Quarto Evangelho (cf. Jo 4,1-19,42), Jo�o descreve a atividade 
criadora e vivificadora do Messias (o �ltimo passo dessa atividade destinada a fazer surgir o 
Homem Novo �, precisamente, a morte na cruz: a�, Jesus apresenta a �ltima e definitiva li��o –
a li��o do amor total, que n�o guarda nada para si, mas faz da sua vida um dom radical ao Pai e 
aos irm�os); na segunda parte (cf. Jo 20,1-31), Jo�o apresenta o resultado da a��o de Jesus: a 
comunidade de Homens Novos, recriados e vivificados por Jesus, que com Ele aprenderam a
amar com radicalidade. Trata-se dessa comunidade de homens e mulheres que se 
converteram e aderiram a Jesus e que, em cada dia – mesmo diante do sepulcro vazio – s�o 
convidados a manifestar a sua f� n’Ele.

MENSAGEM

O texto come�a com uma indica��o aparentemente cronol�gica, mas que deve ser 
entendida sobretudo em chave teol�gica: “no primeiro dia da semana”. Significa que come�ou 
um novo ciclo – o da nova cria��o, o da P�scoa definitiva. Aqui come�a um novo tempo, o 
tempo do homem novo, que nasce a partir da doa��o de Jesus.

A primeira personagem em cena � Maria Madalena: ela � a primeira a dirigir-se ao 
t�mulo de Jesus, ainda o sol n�o tinha nascido, na manh� do “primeiro dia da semana”. Ela 
representa a nova comunidade que nasceu da a��o criadora e vivificadora do Messias; essa 
nova comunidade, testemunha da cruz, acredita – inicialmente – que a morte triunfou e vai 
procurar Jesus no sepulcro: � uma comunidade perdida, desorientada, insegura, desamparada, 
que ainda n�o conseguiu descobrir que a morte foi derrotada; mas, diante do sepulcro vazio, a 
nova comunidade apercebe-se de que a morte n�o venceu e que Jesus continua vivo.

Na sequ�ncia, Jo�o apresenta uma catequese sobre a dupla atitude dos disc�pulos 
diante do mist�rio da morte e da ressurrei��o de Jesus. Essa dupla atitude � expressa no 
comportamento de dois disc�pulos que, na manh� da P�scoa, correm ao t�mulo de Jesus: 
Sim�o Pedro e um “outro disc�pulo” n�o identificado (mas que parece ser esse “disc�pulo 
amado”, apresentado no Quarto Evangelho como modelo ideal do disc�pulo).

Jo�o coloca, ali�s, estas duas figuras lado a lado em v�rias circunst�ncias (na �ltima 
ceia, � o “disc�pulo amado” que percebe quem est� do lado de Jesus e quem O vai trair – cf. Jo 
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13,23-25; na paix�o, � ele que consegue estar perto de Jesus no �trio do sumo sacerdote, 
enquanto Pedro O trai – cf. Jo 18,15-18.25-27; � ele que est� junto da cruz quando Jesus morre 
– cf. Jo 19,25-27); � ele quem reconhece Jesus ressuscitado nesse vulto que aparece aos 
disc�pulos no lago de Tiber�ades – cf. Jo 21,7). Nas outras vezes, o “disc�pulo amado” levou 
sempre vantagem sobre Pedro. Aqui, isso ir� acontecer outra vez: o “outro disc�pulo” correu 
mais e chegou ao t�mulo primeiro que Pedro (o fato de se dizer que ele n�o entrou logo pode 
querer significar a sua defer�ncia e o seu amor, que resultam da sua sintonia com Jesus); e, 
depois de ver, “acreditou” (o mesmo n�o se diz de Pedro).

Provavelmente, o autor do Quarto Evangelho quis descrever, atrav�s destas figuras, o 
impacto produzido nos disc�pulos pela morte de Jesus e as diferentes disposi��es existentes 
entre os membros da comunidade crist�. Em geral Pedro representa, nos Evangelhos, o 
disc�pulo obstinado, para quem a morte significa fracasso e que se recusa a aceitar que a vida 
nova passe pela humilha��o da cruz (Jo 13,6-8.36-38; 18,16.17.18.25-27; cf. Mc 8,32-33; Mt 
16,22-23). Ao contr�rio, o “outro disc�pulo” � o “disc�pulo amado”, que est� sempre pr�ximo 
de Jesus, que faz a experi�ncia do amor de Jesus; por isso, corre ao seu encontro de forma 
mais decidida e “percebe” – porque s� quem ama muito percebe certas coisas que passam 
despercebidas aos outros – que a morte n�o p�s fim � vida.

Esse “outro disc�pulo” �, portanto, a imagem do disc�pulo ideal, que est� em sintonia 
total com Jesus, que corre ao seu encontro com um total empenho, que compreende os sinais 
e que descobre (porque o amor leva � descoberta) que Jesus est� vivo. Ele � o paradigma do 
Homem Novo, do homem recriado por Jesus.

ATUALIZAÇÃO

A reflex�o pode partir dos seguintes dados:

• A l�gica humana vai na linha da figura representada por Pedro: o amor partilhado at� � 
morte, o servi�o simples e sem pretens�es, a entrega da vida, s� conduzem ao fracasso e n�o 
s�o um caminho s�lido e consistente para chegar ao �xito, ao triunfo, � gl�ria; da cruz, do 
amor radical, da doa��o de si, n�o pode resultar realiza��o, felicidade, vida plena. � verdade 
que � esta a perspectiva da cultura dominante; � verdade que � esta a perspectiva de muitos 
crist�os (representados na figura de Sim�o Pedro). Como me situo face a isto?

• A ressurrei��o de Jesus prova, precisamente, que a vida plena, a vida total, a transfigura��o 
total da nossa realidade finita e das nossas capacidades limitadas passa pelo amor que se d�, 
com radicalidade, at� �s �ltimas consequ�ncias. Tenho consci�ncia disso? � nessa dire��o que 
conduzo a caminhada da minha vida?

• Pela f�, pela esperan�a, pelo seguimento de Cristo e pelos sacramentos, a semente da 
ressurrei��o (o pr�prio Jesus) � depositada na realidade do homem/corpo. Revestidos de 
Cristo, somos nova criatura: estamos, portanto, a ressuscitar, at� atingirmos a plenitude, a 
matura��o plena, a vida total (quando ultrapassarmos a barreira da morte f�sica). Aqui 
come�a, pois, a nova humanidade.
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• A figura de Pedro pode tamb�m representar, aqui, essa velha prud�ncia dos respons�veis 
institucionais da Igreja, que os impede de ir � frente da caminhada do Povo de Deus, de 
arriscar, de aceitar os desafios, de aderir ao novo, ao desconcertante, ao incompreens�vel. O 
Evangelho de hoje sugere que �, precisamente a� que, tantas vezes, se revela o mist�rio de 
Deus e se encontram ecos de ressurrei��o e de vida nova.

CONCLUSÃO: 

P�scoa! Mergulhada no cora��o da nossa f�! Mergulhada nas fontes do nosso Batismo! Hoje, a 
Ressurrei��o de Cristo � para n�s algo mais que um vago sentimento? A Ressurrei��o de Cristo 
� o “d�namo” das nossas vidas de batizados? A Ressurrei��o de Cristo � a energia que nos 
envia a testemunhar: “Cristo est� vivo! N�s encontramo-lo!”?
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por Joaquim Garrido, Manuel Barbosa, Jos� Ornelas Carvalho da Prov�ncia Portuguesa dos 
Sacerdotes do Cora��o de Jesus (Dehonianos). Rua Cidade de Tete, 10 – 1800-129 LISBOA –
Portugal. Tel. 218540900 – Fax: 218540909. scj.lu@netcabo.pt – www.ecclesia.pt/dehonianos. 
Pesquisado no dia 09 de abril de 2014, �s 21:59h no site: 
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