
 

 

30 de março | 2021 

 

ORAÇÃO 

 

ACENDER O CÍRIO…  
 Vamos acender o Círio do Jubileu, sinal da presença  
  de Deus Pai que nos recria em cada tempo, 
  de Jesus Cristo que nos chama a lançar redes de Esperança, 
  do Espírito de LUZ que nos abre caminhos de futuro. 
 

CÂNTICO – Porque toda a vida vem de Ti (enquanto se acende o Círio)  

Letra e Música: John H. Keating 

  Porque toda a vida vem de Ti 
  Em Tua luz, vejo a luz 
  Porque toda a vida vem de Ti 
  E Tua luz, faz-me ver a luz 
 

TODAS/OS – Caminhemos sem cessar enquanto dura o tempo…  

 Aproveitemos todos os momentos enquanto temos luz… 
 Devemos AVANÇAR continuamente. 

Venerável P. Jean Gailhac 
GS/24/X/84/A 

 

INTRODUÇÃO 
 

Viver o mistério pascal, na realidade da nossa condição humana,  
 é uma fonte de vida para a Igreja e para o mundo.  Constituições RSCM, 38 

 
 

A Ir. Kathleen Connell, rscm, ao falar do Mistério Pascal presente na história do 
Instituto das RSCM, diz-nos: 

O convite a participar no Mistério Pascal de Cristo acompanhou as Religiosas 
do Sagrado Coração de Maria (RSCM) para todos os lugares para onde foram. 
Nunca foi procurado; estava presente na realidade e era reconhecido como sinal 
da presença de Cristo no meio delas. 
 

Lembro-me de um encontro que tivemos depois da publicação dos dois volumes 
de ‘Uma Caminhada na Fé e no Tempo’. A Mary Milligan (rscm) perguntou à 
Rosa do Carmo (rscm) e a mim: “Qual é o traço mais marcante que aparece na 
história primitiva das RSCM”? E ambas respondemos logo – o reconhecimento 
alegre do Mistério Pascal na situação que viviam, confirmando a presença de 
Cristo Ressuscitado no meio delas.  
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Pouco antes da sua morte, a Rosa do Carmo confirmou, por escrito, este traço 
na sua própria vida: “Deus nunca falha. Não devemos ter medo dos obstáculos, 
das dificuldades, do sofrimento, da oposição. São o CAMINHO daqueles que 
querem SEGUIR totalmente JESUS CRISTO… e em tudo isto estão as sementes 
da ressurreição para a vida do mundo”. 

Kathleen Connell, rscm  
Dinamismos na História das RSCM. Manter Viva a Chama. Abril 2012 

 

CÂNTICO – Confia em Deus  Taizé 

 Confia em Deus, teu Salvador 
 Confia em Deus, ele é amor 
 

EVANGELHO 
Três negações de Pedro – Lc 22, 54-62 

Apoderando-se, então, de Jesus, levaram-no e introduziram-no em casa do Sumo 
Sacerdote. Pedro seguia de longe. Tendo acendido uma fogueira no meio do 
pátio, sentaram-se e Pedro sentou-se no meio deles. 
 

«Este também estava com Ele.» Mas Pedro negou-o, dizendo: «Não o conheço, 
mulher.»  
 

Pouco depois, disse outro, ao vê-lo: «Tu também és dos tais.» Mas Pedro disse: 
«Homem, não sou.»  
 

Cerca de uma hora mais tarde, um outro afirmou com insistência: «Com certeza 
este estava com Ele; além disso, é galileu.» Pedro respondeu: «Homem, não sei 
o que dizes.» 
 

E, no mesmo instante, estando ele ainda a falar, cantou um galo. Voltando-se, o 
Senhor fixou os olhos em Pedro; e Pedro recordou-se da palavra do Senhor, 
quando lhe disse: «Hoje, antes de o galo cantar, irás negar-me três vezes.» E, 
vindo para fora, chorou amargamente. 

 
Missão pastoral de Pedro – Jo 21, 15-19 

Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de João, 
tu amas-me mais do que estes?» Pedro respondeu: «Sim, Senhor, Tu sabes que 
eu sou deveras teu amigo.» Jesus disse-lhe: «Apascenta os meus cordeiros.»  
 

Voltou a perguntar-lhe uma segunda vez: «Simão, filho de João, tu amas-me?» 
Ele respondeu: «Sim, Senhor, Tu sabes que eu sou deveras teu amigo.» Jesus 
disse-lhe: «Pastoreia as minhas ovelhas.»  
 

E perguntou-lhe, pela terceira vez: «Simão, filho de João, tu és deveras meu 
amigo?» Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter dito pela terceira vez: ‘És meu 
amigo?’ e disse-lhe: «Senhor, Tu sabes tudo; Tu sabes que sou teu amigo!» E Jesus 
disse-lhe: «Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: 
quando eras mais novo, a ti mesmo te vestias e andavas por onde querias; mas, 
quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te vestirá e levará para 
onde não queres.» Depois destas palavras, acrescentou: «Segue-me!» 
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CÂNTICO – ORAÇÃO DE S. PEDRO Letra e Música: Nuno Tovar Lemos, sj 
 

1. Foi por ti que um dia fui para além da praia  
 Descobri em Ti um mar que nem sabia haver  
 “Faz-te ao largo confia em Mim”,  
 Disseste e a praia inteira parou;  
 “Lança as redes, confia em Mim”,  
 Passaste e segredaste-me “Vem”  
 

2. Eis aqui o amigo em quem Tu confiaste 
 E um dia Te negou por medo ou por traição, nem sei. 
 Mas olhaste e o mar se acalmou, 
 Em teu perdão de novo encontrei 
 Noutra praia o dia a nascer. 
 Passaste e segredaste-me “Vem” 

 
Onde iria eu 

Sem Ti, Senhor 
Se Tu falas 

E eu ouço o mar? 
Irei contigo 

Aonde quer que 
vás 

Onde quer 
Que o vento sopre 
Até ao dia em que 

O mar me levar 

 
ESCUTANDO O VENERÁVEL P. JEAN GAILHAC 
 

• Qual o primeiro passo a dar para seguir Jesus? É imitar Jesus. Ele humilhou-se, 
porque a humildade é a verdadeira porta do caminho que conduz a Deus e que 
faz descer Deus até ao coração humilde.  

 Com Jesus Cristo é necessário renunciar-se, levar a cruz todos os dias. 
 A cruz é fonte de toda a luz. Só pela cruz podemos ser a continuação de Jesus 

Cristo.  GS/26/V/86/A 
 

• Podemos resistir a tanto amor revelado por Jesus? Podemos deixar de O amar 
como Ele nos ama? Um Deus quer ser nosso, dá-nos o seu coração. Quem poderia 
recusar o seu amor, rejeitar o coração de um Deus? 

GS/19/III/83/A 
 

• É, portanto, necessário avançar no caminho de Deus sem se deter: não subir é 
descer; não avançar é recuar. Só no céu se descansa. Só lá está o termo do 
caminho a percorrer, só lá se chegou ao fim. Caminhe, pois, corra, voe a fim de 
que chegue à perfeição que Deus espera e exige de si. 

 Cf. GS/16/IX/84/A  

AVANÇAR… 
 

À semelhança de Pedro, as Irmãs do Sagrado Coração de Maria têm um coração 
disponível e generoso para seguir Jesus, sem medo de AVANÇAR, fiéis à missão 
que lhes é confiada. 

 

 Confio em Deus, e no seu amor, mesmo quando me sinto com dúvidas, 
medo e incerteza sobre o que Ele quer de mim? 

 

 Sou capaz de AVANÇAR, confiante, cada vez que o Senhor me diz: 
“Segue-me…”? 
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PAI NOSSO… 

 
  ORAÇÃO     Cf. Chamados e Enviados pelo Senhor. Retiro Popular. Diocese de Leiria-Fátima, Fevereiro 2020 

TODAS/OS  – Senhor, ajuda-nos a reconhecer-Te sempre 

 como salvador da nossa vida.  
 Ajuda-nos a reconhecer-te sempre  
 como rocha onde firmamos a nossa felicidade.  
 Ajuda-nos a reconhecer-Te sempre na delicadeza,  
 na simplicidade e na humildade  
 de cada irmã e de cada irmão que sofre à margem.  
 Como Pedro, e tantas outras pessoas,  
 ajuda-nos a ser também sinal da Tua promessa. 
 Pedimos-Te pela tua Igreja, 
 pelo sucessor de Pedro, o Papa Francisco  
 e por todos nós a quem confias a missão  
 de gerar vida em abundância. 

 
 

CÂNTICO – ORAÇÃO DE S. PEDRO Letra e Música: Nuno Tovar Lemos, sj 
 

3. Vi em Ti a força e a ambição da rocha 
 Invencível, eu, contigo a caminhar p’lo mar! 

 

 Mas um dia não entendi, 
 Vieste p’ra me lavar os pés. 
 Quem és Tu, Senhor? Quem sou eu? 
 Passaste e segredaste-me: “Vem”! 

 
Onde iria eu sem Ti, Senhor  
Se Tu falas e eu ouço o mar?  
Irei contigo aonde quer que vás  
Onde quer que o vento sopre  
Até ao dia em que o mar me levar 
 

  Nem sei o que me aconteceu,  
  Porque calhou ser eu a ter no barco alguém que eras Tu.  
  Só sei do antes e o depois,  
  Do antes sensato e o depois a teu lado,  
  Peixe meio-alado a voar no fundo do mar…no fundo do mar… 

 
GLÓRIA AO PAI E AO FILHO E AO ESPÍRITO SANTO… 
 
 
 

 
 

 


