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Introdução Geral  

Queridas Irmãs: Iniciamos hoje o tríduo de pre-

paração para a grande festa do 27 de abril, dia 

entranhável para todos os membros da Família 

Amor de Deus e muito especialmente para as Ir-

mãs. Faz agora 157 anos Deus presenteava a 

Igreja e o mundo com uma nova vida, um novo 

Carisma: Testemunhar o amor de Deus gratuito e 

encarnado dizendo a verdade e fazendo o bem.  

Uma pequenina semente depositada pelo Espírito 

na boa terra deste mundo, chamada a germinar e 

dar muito fruto e flor. Preparamo-nos hoje para 

celebrar a história dessa semente. Uma história 

pequena, simples, mas que celebramos sempre 

no tempo Pascal: indissoluvelmente unida à gran-

de HISTÓRIA da morte e Ressurreição de Cristo. 

E celebramos esta HISTÓRIA num momento mui-

to especial (por inédito e por difícil) para a Hu-

manidade. A pandemia do Covid 19 confrontou-

nos com as nossas misérias: a nossa fragilidade, a 

incapacidade de implicarmo-nos criativamente 

em projetos comuns de cuidado da casa comum 

e dos habitantes dessa casa. Ensinou-nos funda-

mentalmente que o cuidado é essencial à vida: à 

vida humana e à vida da natureza, se podemos 

diferenciar assim; nos ensinou que quando o cui-

dado é descurado ou descartado, ele se vinga 

irrompendo em algumas brechas da vida. 

Mas também temos experimentado como nunca 

a nossa grandeza: a capacidade de entrega, gene-

rosidade e sacrifício de tantas e tantas pessoas 

que criativamente têm arriscado a própria vida ao 

cuidado dos outros. Em definitiva o CUIDADO 

amoroso de tantas pessoas pelos seus semelhan-

tes e pela casa que habitam. 

De cuidado, atenção e carinho pela VIDA, por 

toda vida, nos fala São José, cujo ano especial 

estamos a celebrar com toda a Igreja. Ele amou 

Jesus com coração de pai e continua a amar e 

cuidar de todos com coragem criativa (Cf Papa 

Francisco). 

Este mesmo cuidado e atenção, a mesma cora-

gem criativa, generosidade e entrega  descobri-

mos no nosso querido Padre Usera. Em circuns-

tâncias trágicas para aquele grupo de escravos 

chegados às praias de Cuba… soube arriscar a 

sua vida para os servir e cuidar. 

Que ao contemplar as vidas de tantas pessoas de 

ontem e de hoje implicadas no cuidado da vida e 

da vida em abundância e sobretudo a Luz e a 

Vida que brotam do Mistério de Cristo morto e 

Ressuscitado, experimentemos a força do amor 

que nos convida a cuidar e amar a casa comum e 

especialmente a cuidar e amar as pessoas que 

vivem nela. 

Acompanharemos a dinâmica da Agenda Amor 

de Deus no seu convite a: Semear, Cuidar e Co-

lher os frutos que o amor de Deus coloca em to-

dos nós. 

 

Símbolos para todos os dias   

 Foto do Padre Usera  

 Escudo congregacional  

 Globo  

 Bíblia 

 Círio  

Tríduo de Preparação para o 27 de Abril de 

2021 

celebração 
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Contemplemos e agradeçamos a Deus tudo o que 
recebemos abundante e gratuitamente ao longo 
da nossa história: a alegria de viver em fidelidade 
a aliança de amor que Deus selou com cada um 
de nós… Deixemos brotar do coração o assom-
bro, o louvor e a gratidão; expressemo-la em ges-
tos de ternura, cuidado, misericórdia e compai-
xão. 

Primeiro dia –24 de abril 

“Semear ” 

Fazer germinar a semente de uma nova sociedade que 

esteja de acordo com o Reino de Deus. 
 

SÍMBOLOS: 

CARTAZ COM A FRASE:SEMEIA, DEUS DARÁ A CO-

LHEITA 

Desenho do semeador, a semear 

Sementes espalhadas na terra 

Motivação 

 

Coloca-se uma música de fundo e uma irmã 
pausadamente lê o cântico das criaturas: 
“Louvado sejas meu Senhor” 

Cântico:  

Semente a crescer em planta verde,  

foi-nos dada a vida para a dar! 

Ganha a vida aquele que a perde! 

Perde a vida aquele que a guardar. 
 

Introdução  

 

Estamos diante de um momento crítico na histó-

ria da Terra, um momento em que a Humanida-

de deve escolher o seu futuro. Devemos  juntar-

nos para… formar uma sociedade sustentável, 

global, fundada no respeito pela natureza e para 

chegar a este propósito é imperativo que nós ir-

mãs, leigos e simpatizantes da Família Amor de 

Deus afirmemos a nossa responsabilidade uns 

para com os outros e com as futuras gerações 

semeando sementes de bem, beleza e verdade, 

sementes de vida, de respeito pela vida, por toda 

e qualquer vida. 

A escolha é nossa. A parábola do semeador ensi-
na-nos a dar importância, não só ao cuidar do 
nosso ambiente, mas também a cuidar de nós e 
cuidar dos outros. Procuremos durante a medita-
ção deste primeiro dia do nosso tríduo identifi-
car quem semeia em nossas vidas? Que semen-
tes recebemos? que sementes colocamos na boa 
terra dos destinatários da nossa missão? 

 

Evangelho 

Mc 4, 2-9 

Depois da proclamação do Evangelho  projeta-

se o vídeo do “Semeador vai levando a semente” 

no site:    #tiaquel#ministerioinfantil  

https://youtu.be/c-ORtZu_xzo 

 

Depois da proclamação do evangelho projeta-se  

o vídeo de:  O semeador de Salomé Arricibita: 

https://youtu.be/58600y0Vn_4 

 

 Silêncio e interiorização 

 

https://youtu.be/c-ORtZu_xzo
https://youtu.be/58600y0Vn_4
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Meditação 

 

O  semeador carateriza-se por certas qualida-

des com: simplicidade, mestria, generosida-

de, paciência, vigilância, esperança, sacrifício e 

perseverança. O semeador tem a certeza de que a 

semente é boa, produtiva, mas também que algu-

ma se há-de perder, que alguma não germina… 

mas semeia com alegria e esperança e sonha que 

vai colher muitos frutos. 

Jesus nesta parábola compara-se com o semea-

dor, a sua vida é reflexo destas qualidades, é ge-

neroso ao semear e o faz em gratuidade. 

A Palavra de Deus é como a semente que, en-

quanto o homem dorme, germina , cresce e dá 

fruto. 

O cântico das criaturas com o qual iniciávamos 

este tempo de oração recorda-nos que a nossa 

casa comum se pode 

comparar ora a uma 

irmã com quem parti-

lhamos a existência 

ora a uma mãe que 

nos acolhe nos seus 

braços. 

“Louvado sejas, meu 

Senhor, pela nossa 

irmã, a mãe terra, que 

nos sustenta e gover-

na e produz variados frutos com flores coloridas e 

verduras” 

Está irmã clama contra o mal que lhe provocamos 
por causa do uso irresponsável e do abuso dos 
bens que Deus nela colocou. Devemos sentir a 
urgência de semear para amanhã, semear boas 
sementes. Esta urgência encontra força nas pala-
vras do Papa Francisco: “A Humanidade possui 
ainda a capacidade de colaborar na construção 
da nossa casa comum. Desejo agradecer, encora-
jar e manifestar apreço a quantos, nos mais varia-
dos setores da atividade humana, estão a traba-
lhar para garantir a proteção da casa que partilha-
mos” (LS 13)  

 

Partilha da reflexão pessoal 

Depois de duas ou três intervenções canta-se: 

Põe a semente na terra não será em vão! 

Não te preocupe a colheita, planta para o irmão! 
 

Magnificat  

 
Com Maria a terra fértil que o Espírito fecundou, 

a  Mulher que acolheu a Palavra e soube desco-

brir as sementes do Verbo e cantar as maravilhas 

que Deus faz nos pequenos e nos que se deixam 

habitar por Ele, cantamos as obras de Deus: 

 

Pai Nosso 

 

ORAÇÃO FINAL (todas juntas) 

Senhor queremos comprometer-nos a semear se-

mentes de amor, paz, harmonia, alegria, escuta 

para tornar o nosso mundo, as nossas comunida-

des e famílias um pouco melhores, a sermos tes-

temunhas do teu Evangelho a exemplo do nosso 

venerável Padre Usera que viveu semeando o 

bem e a verdade. 

Queremos agradecer-Te pela sabedoria que dás 

aos nossos governantes e superiores para selecio-

nar as melhores sementes. Que nunca nos faltem 

a generosidade, esperança, alegria e paciência ao 

semearmos. Que sejas Tu a preparar a terra e se-

lecionar as sementes. 
 

Cântico Final 

O amor de Deus repousa em mim,  

o amor de Deus me consagrou,  

o amor de Deus me enviou  
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Segundo dia –25 de abril 

“Cuidar” 

 CARTAZ: “Imagina uma mãe cheia de ternura, as-

sim serás tu” (P. Usera) 

 SÍMBOLOS DO DIA 

 Água 

Apresentação 

N este segundo dia do nosso tríduo somos 
convidados a cuidar. Cuidar, ter cuidado 

de algo ou de alguém implica delicadeza, receti-
vidade, respeito por aquilo que devemos cuidar. 
Cuidar a casa comum exige essa delicadeza, 
atenção e respeito por tudo o que nos rodeia. 

Todos implicados. Todos a dar o melhor de nós 
mesmos porque o amor de Deus derramado em 
nossos corações nos impulsiona a expressá-lo 
em cada uma das nossas ações.  

 

A fábula do colibrí 
 

C onta a lenda que um dia houve um grande 

incêndio num bosque. Todos os animais 

fugiam atemorizados, pois tratava-se dum fogo 

terrível que assolava tudo ao passar. 

De repente os animais viram passar  sobre as su-

as cabeças o colibri que voava em sentido con-

trário, quer dizer, em direção ao fogo. Ficaram 

muito surpreendidos … mas nem pensaram em 

deter-se para perguntar o que fazia. 

Mais surpreendidos ficaram quando o viram vol-

tar agora no seu mesmo sentido. E puderam ob-

servar este ir e vir repetidas vezes. Por fim deci-

diram perguntar ao passarinho pelo seu estranho 

comportamento. “Vou ao lago –respondeu o co-

libri – apanho água com o o meu bico e a ponho 

no fogo para apagar o incêndio”. Estás louco, 

riram-se os animais, achas que vais conseguir 

apagar o fogo com o teu pequeno bico, tu sozi-

nho?  

Bem, respondeu o colibri, eu vou fazer a minha 

parte! 

 

Breve silêncio 
.DEUS CUIDARÁ DE TI 

Deus cuidará de ti no teu viver,  

no teu sofrer. 

Seu amor te acompanhará!  

Deus cuidará de ti! (bis) 

 

O Deus que cuida dos lírios do vale  

e dá de comer aos passarinhos 

R– Deus cuida de ti e de todas suas criaturas! 

 

O Deus que não deixa cair um dos teus cabelos  

e recolhe cada lágrima dos olhos dos seus filhos! 

R– Deus cuida de ti e de todas suas criaturas! 

 

O Deus que acompanhou a história do Seu povo  

e acompanha o caminhar dos humildes da terra! 

R– Deus cuida de ti e de todas suas criaturas! 

 

O Deus compassivo e misericordioso, 

Cheio de ternura e de paciência! 

R– Deus cuida de ti e de todas suas criaturas! 

 

Nos desalentos, nas provações, 

Nas lutas e dificuldades da caminhada! 

R– Deus cuida de ti e de todas suas criaturas! 

 

Nas alegrias e bonanças da vida,  

nas horas de júbilo e vida partilhada! 

R– Deus cuida de ti e de todas suas criaturas! 

 

(Continuamos espontaneamente fazendo resso-

nância do cuidado de Deus) para com as suas 

criaturas 

 

 Escutar Cuida bem a semiente – Marta Sán-

chez 

 https://youtu.be/iAblGuLVl7Y 

https://youtu.be/iAblGuLVl7Y
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Cuida bem a semente na terra,  

cuida bem a beleza do mar,  

o aroma e o ar do céu  

porque um dia notarás a sua falta.  

E a teu lado eu estarei (bis) 

 

Cuida bem os segredos do bosque,  

os cantinhos da nossa cidade,  

cuida-os porque todos se quebram  

e um dia arrepender-te-ás. 

E a teu lado eu estarei (bis) 

 

Se tocas os teus dedos voltarás a dar conta  

que és a prolongação,  

és eletricidade  

duma parte do planeta que é teu lar. 

Cuida bem do carinho que sentes pelos sonhos 

do teu coração,  

pela vida, o amor e a gente. 

Não o deixes morrer! Cuida-o 

 

Cuida bem a semente na terra,  

cuida bem a beleza do mar,  

o aroma e o ar do céu  

porque um dia notarás a sua falta.  

E a teu lado eu estarei (bis)  

 

Oração–  pode ser feita a dois coros  

 

Senhor  

quando me fecho em mim mesmo,  

não existe nada,  

nem o teu céu, nem as tuas montanhas,   

nem os ventos nem os mares,  

nem o sol,  

nem a chuva de estrelas em agosto. 

Não existem as outras pessoas 

Não existes Tu,  

mudos e leprosos,  

que te apresentaram. 

Eu me apresento. 

 

Cura meu coração de onde sai, 

o sofrimento dos meus irmãos 

e onde tenho mudo e reprimido  

o teu amor para com eles. 

 

Acorda-me, Senhor,  

deste coma profundo,  

que é amar-me a mim mesmo  

por cima de tudo.  

não existo eu. 

 

De tanto pensar em mim 

me destruo a mim mesmo.  

E uma escura solidão me envolve, 

não vejo nada nem ouço nada.  

Cura-me, Senhor,  

Cura-me por dentro,  

como curaste aos cegos, 

 

Abre os meus olhos. 

Que comece de novo a ver,  

a ver-Te, a vê-los,  

a ver as tuas coisas,  

a ver a tua vida,  

a ver os teus filhos… 

E que eu comece a falar,  

como criança,  

as duas palavras  

mais importantes da vida: 

PAI  - IRMÃO 

 

(Adaptação, tirada de internet, de Ignácio Iglesias 
SJ) 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA: Lc 10, 25-37 

Sonhamos com uma sociedade onde os valores 

se constõem ao redor do cuidado com as pesso-

as, sobretudo com os diferentes culturalmente, 

com os penalizados pela natureza ou pela histó-

ria, o cuidado com os marginalizados e excluí-

dos: as crianças, os velhos, os moribundos, o cui-

dado com as plantas, os animais, as paisagens 

queridas e especialmente o cuidado com a nossa 

grande e generosa Mãe, a Terra.  
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S e existe um paradigma do cuidado ou do seu 

contraponto a indiferença ante o sofrimento 

alheio Jesus o expressou com suma clareza na 

parábola do Samaritano: aproximou-se, viu, sen-

tiu compaixão, curou as suas feridas, colocou-o 

na sua montada,  levou-o à pousada e pagou... 

Escutemos esta bela passagem e deixemos que as 

nossas entranhas se encham de compaixão pelo 

nosso mundo ferido:  

Levantou-se, então, um doutor da Lei e perguntou

-lhe, para o experimentar: «Mestre, que hei de 

fazer para possuir a vida eterna?» Disse-lhe Jesus: 

«Que está escrito na Lei? Como lês?» O outro res-

pondeu: «Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo 

o teu coração, com toda a tua alma, com todas as 

tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao 

teu próximo como a ti mesmo.» Disse-lhe Jesus: 

«Respondeste bem; faz isso e viverás.» Mas ele, 

querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: 

«E quem é o meu próximo?» Tomando a palavra, 

Jesus respondeu: «Certo homem descia de Jerusa-

lém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores 

que, depois de o despojarem e encherem de pan-

cadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. 

Por coincidência, descia por aquele caminho um 

sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. Do mes-

mo modo, também um levita passou por aquele 

lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samari-

tano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, ven-

do-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, 

ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, 

colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o 

para uma estalagem e cuidou dele. No dia se-

guinte, tirando dois denários, deu-os ao estalaja-

deiro, dizendo: ‘Trata bem dele e, o que gastares 

a mais, pagar-te-ei quando voltar. ’Qual destes 

três te parece ter sido o próximo daquele homem 

que caiu nas mãos dos salteadores?» Respondeu: 

«O que usou de misericórdia para com ele.» Jesus 

retorquiu: «Vai e faz tu também o mesmo.»  

Palavra da Salvação 

Silêncio de interiorização 

Partilha da reflexão- oração 

MAGNIFICAT 

 

Maria, a mulher do acolhimento e de ternura, a 

mulher do serviço e do silêncio que soube guar-

dar as coisas no seu coração e sair pressurosa pa-

ra cuidar da sua prima, com quem cantou as ma-

ravilhas que o Senhor realiza nos pobres e humil-

des e esteve atenta às necessidades dos seus se-

melhantes nos acompanha com o seu amor ma-

ternal e seu cuidado amoroso. A Ela e com Ela 

cantamos as maravilhas de Deus. 

 

NOTA: Cântico de María Ostiz  em espa-

nhol. 

 

Dejemos que resuenen en nuestro interior el can-

to de María. Escuchamos el aleluya de María Or-

tiz https://youtu.be/6G7TFibU7_c 

 

Escuchar el aire 

cuando en la mañana azul 

todas las estrellas duermen 

al nacer la luz 

cuando el arco iris llora 

solo el aire escucharéis 

Llamas que no queman rezareis 

Todo corre deprisa 

Sin ver, nada ves ni de color 

Nuestras manos solo piden amor 

Nuestras voces gritarán 

Unidas siempre cantarán 

 

Aleluya, aleluya, aleluya 

Aleluya, aleluya,  

Aleluya, aleluya, aleluya 

 

https://youtu.be/6G7TFibU7_c
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Introdução 

C ada um Colhe o que Semeia 

É importante semear para colher os frutos. 

Somos responsáveis pelo quantidade da nossa 

colheita. Na 2ª Cor 9,6 Paulo diz:  

Proclamação da Palavra de Deus  2ª Cor 9,6 

“Quem semeia pouco, pouco também ceifará; e 

quem semeia com generosidade também ceifará 

com generosidade”.  

Comentário:  
É importante semear com a convicção de que 

Deus vai cuidar e dará fruto. Cada um é respon-

sável por aquilo que  semeia, pois colherá os fru-

tos da sua sementeira. Colhemos aquilo que plan-

tamos. Se tu plantares tomate irás colher tomate, 

se plantares macieiras irás colher maçãs… mas se 

tu não plantares nada, nada irás colher. Por isso 

planta para poderes colher. A colheita é dom de 

Deus e fruto da nossa responsabilidade, por isso, 

é importante pedir a Deus. É a generosa oferta 

que brota da fé e do amor de Deus. 

 

Recitação do Salmo  a um só coro 
Sal 85,12 O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa 

terra dará a sua colheita” 

1 -Foste favorável à tua terra, ó SENHOR; 

trouxeste restauração a Jacó. 

2 -Perdoaste a culpa do teu povo 

e cobriste todos os seus pecados.  

3 -Retiraste todo o teu furor 

e te afastaste da tua ira tremenda. 

4 -Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Sal-

vador, 

e desfaz o teu furor para connosco. 

5 -Ficarás indignado connosco para sempre? 

Prolongarás a tua ira por todas as gerações? 

6 -Acaso não nos renovarás a vida, 

a fim de que o teu povo se alegre em ti? 

7 -Mostra-nos o teu amor, ó SENHOR, 

e concede-nos a tua salvação! 

8 -Eu ouvirei o que Deus, o SENHOR, disse; 

ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis! 

Não voltem eles à insensatez! 

9 -Perto está a salvação que ele trará aos que o 

temem, 

e a sua glória habitará em nossa terra. 

10 -O amor e a fidelidade se encontrarão; 

a justiça e a paz se beijarão. 

11- A fidelidade brotará da terra, 

e a justiça descerá dos céus. 

12- O Senhor nos trará bênçãos, 

e a nossa terra dará a sua colheita. 

13 -A justiça irá adiante dele 

e preparará o caminho para os seus passos. 

 

(Silêncio e interiorização do Salmo) 

TEMPO DA COLHEITA 

Colheita é o ato ou efeito de colher os produtos 

da terra. 

A ideia de colher alude ao trabalho do campo 

que implica um trabalho anterior. A colheita cos-

tuma incluir outras tarefas para além de colher, 

como a SEMENTEIRA, O CUIDADO  e por fim a 

COLHEITA: limpeza dos frutos, acondicionamen-

to e consumo. 

A colheita é aquilo que se consegue como conse-

quência das ações. 

Terceiro dia 26 de abril:  

colher 

Símbolos: Terra, Sementes, Mãos, Enxadas, Ces-

tos, Frutos da Colheita, Pessoa a colher, foto de ir-

mãs em missão,  
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A vida humana, como toda criação, é medida 

pelo tempo. Tempo para nascer, tempo para mor-

rer, tempo para semear, tempo para colher.  

O Evangelho de S. Marcos 4,26-34 apresenta-nos 

o valor do tempo em relação à eternidade. 

“ O reino de Deus é como alguém que lança a 

semente à terra. Ele vai dormir e acorda, noite e 

dia, e  a semente vai germinando e crescendo, 

mas não sabe como é que isso acontece, A terra 

por si produz o fruto: aparecem as folhas, depois 

vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a 

espiga. Quando as espigas estão maduras, o ho-

mem mete logo a foice, porque o tempo da co-

lheita chegou.” 

 

Proclamação da Palavra Gal 6,7-10 
Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. 

Pois o que o homem semear, isso também colhe-

rá. Quem semeia para sua carne, da carne colhe-

rá destruição; mas quem semeia para o Espírito, 

do Espírito colherá a vida eterna. 

E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tem-

po próprio colheremos, se não desanimarmos. 

Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos 

o bem a todos, especialmente aos da família da 

fé. 

Silencio de interiorização 
 

Salmo da Colheita 
 

Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.5) 
Os que semeiam com lágrimas  
recolhem com alegria.  
Quando o Senhor fez regressar os cativos de 
Sião, parecia-nos viver um sonho.  
 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria  
e de nossos lábios cânticos de júbilo.  
Diziam então os pagãos:  
«O Senhor fez por eles grandes coisas».  
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,  
estamos exultantes de alegria.  
 
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,  
como as torrentes do deserto.  
Os que semeiam em lágrimas  
recolhem com alegria.  

 
À ida, vão a chorar,  
levando as sementes;  
à volta, vêm a cantar,  
trazendo os molhos de espigas.  
 

BREVE REFLEXÃO 

O  que és hoje é o resultado das escolhas que 

fizestes no passado. 

A tua vida agora é basicamente a colheita dos 

teus hábitos.A lei da colheita pode ser resumida 

da seguinte forma: cada escolha tem consequên-

cias. Boas escolhas têm consequências boas e 

más escolhas têm consequências desagradáveis. 

 

Quem tu és e onde estás agora na vida é o resul-

tado de uma combinação de fatores. Os teus pais 

e familiares influenciaram. A nossa sociedade e 

as circunstâncias influenciaram também. Mas as 

tuas escolhas têm sido os principais fatores para a 

tua atitude, a tua posição, e o teu carácter. As 

tuas circunstâncias tiveram um impacto. Mas 

uma grande parte da tua situação atual é o resul-

tado direto de uma série de escolhas que tu fizes-

te no passado. 

Há três realidades sobre a lei da colheita: 

 

 A. Tu sempre colhes aquilo que semeias. 

Se semeares arroz, não esperes colher milho. Um 

agricultor que semeia soja sabe que vai colher 

soja. Todo o tipo de semente cresce exatamente o 

que é. Sementes de tomate geram tomates.  

Se tu és uma pessoa amarga, que irrita os outros, 
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não te surpreenderás se receberes hostilidade dos 

outros. Mas se semeias bondade e amor, vais 

sentir as outras pessoas gentis e amorosas. Jesus 

disse: "Cada árvore é conhecida pelo seu próprio 

fruto. “Não se colhem figos dos espinheiros, nem 

uvas dos abrolhos" (Lucas 6:44 ). Tu colherás a 

mesma coisa que plantares. 

 B. Tu sempre colhes mais do que semeias 

As sementes não se reproduzem uma por uma; 

elas multiplicam-se espontaneamente. Quando tu 

semeias um grão de feijão, um pé de feijão cres-

ce, e produz várias vagens de feijão contendo 

dezenas de grãos de feijões. Uma pequena se-

mente de abacate torna-se num abacateiro pode-

roso, que produz milhares de abacates ao longo 

de sua vida. 

 Uma palavra pequena, uma ação, ou uma esco-

lha pode parecer pequena, mas pode resultar nu-

ma colheita em massa.  

 C. Tu sempre colhes depois de plantares 

Quando tu semeias uma semente, ela não sai do 

chão imediatamente. Leva o seu tempo para que 

a semente cresça e se torne uma planta. É preciso 

ter paciência para ser um bom agricultor, porque 

tu tens que esperar a colheita. 

 Espiritualmente falando, as escolhas que fazes 

podem não ter consequências imediatas. Mas 

não deixarão de ter consequências, porque sem-

pre colhes depois de semeares algo. 

 “Israel rejeitou o que é bom... com a sua prata e 

ouro fizeram ídolos para si para a sua própria 

destruição" Então Deus deu a versão do Antigo 

Testamento sobre a lei da colheita. Ele disse: 

"Semearam vento, colherão tempestade" (Oseias 

8,3-4 , 7) 

 Neste momento, tu podes estar a sentir-te desa-
nimado acerca da condição do nosso país, ou  
podes estar se sentir-te desanimado com as más 
escolhas que fizeste no passado. 

 

Ação de Graças: 
A colheita tem sido grande da parte de Deus para 

connosco. Por todos os dons recebidos louvamos 

e agradecemos:  (A cada invocação se responde 

com a antífona Entoai ação de graças e cantai 

um cântico novo ou outro conhecido por todos)  

Pelo Nosso Fundador… 

Pelas Primeiras Irmãs… 

Pelos nossos Governos Gerais, provinciais e lo-

cais… 

Pela presença amor de Deus no Mundo… 

Pela Família Amor de Deus… 

Pelas irmãs maiores e doentes… 

Pelos destinatários da missão… 

Pelas Novas vocações… 

(Continuemos esta ação de graças de forma es-

pontânea) 

Reza-se a Oração do Pai nosso 

 

Dá-nos hoje  o pão de cada dia  
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Eucaristia - 27  de abril 

Celebramos  

o Amor de Deus  

Monição 
 

N ão está aqui! Ressuscitou! Foi a mensagem 

que as mulheres ouviram na manhã de Pás-

coa! Não está aqui! Ressuscitou! E o grito jubilo-

so que ouvimos cada manhã de Páscoa e que ilu-

mina e dinamiza toda a nossa vida. O Senhor 

Ressuscitado ilumina a vida da Igreja e ilumina 

de maneira muito particular este dia no que com-

pletamos 157 anos de vida.  

Hoje queremos agradecer ao Senhor a vida que 

nos ofereceu ao longo destes 157 anos. Agrade-

cer pela vida de nosso querido Fundador venerá-

vel Jerónimo Usera. Pela sua entrega e generosi-

dade, pela sua capacidade de descobrir a presen-

ça amorosa de Deus em cada realidade, em cada 

circunstância, em cada acontecimento. E de pro-

curar apaixonadamente a vontade de Deus dis-

cernindo o seu querer para si mesmo e para a Fa-

mília que o Senhor lhe urgiu  formar. 

Obrigada por tantas irmãs que ao longo destes 

157 anos têm sido testemunhas gozosas do amor 

de Deus, expressão da ternura e a misericórdia de 

Deus nas mais diversas circunstâncias e lugares. 

Obrigada por toda a Família Amor de Deus: Fa-

miliares, amigos, colaboradores, alunos… todas 

aquelas pessoas que a exemplo de Jerónimo Use-

ra desejam seguir Jesus dizendo a verdade e fa-

zendo o bem. 

Por tudo isso e muito mais louvamos, bendize-

mos e damos graças ao Senhor 

cantando com alegria: 

 

BUSCAREI A DEUS  (Ou outro) 

Buscarei a Deus em todas as 

coisas, na vida escondida. 

 

Na simplicidade e na alegria  

viverei o amor (bis) 

Amar é viver, amar é servir,  

amar é entregar-se (bis) 

A seara é grande mandai operários  

para a vossa messe (bis) 

Servirei a Jesus com toda minha vida,  

até ao fim dos tempos (bis) 

 

Ato Penitencial 

Celebrante: O Senhor sempre faz maravilhas 

nos seus filhos e cada dia destes 157 anos tem 

feito grandes maravilhas em e através da Família 

Amor de Deus. Mas temos que reconhecer com 

sinceridade e humildade que nem sempre estive-

mos dispostos a ouvir a sua voz e a reconhecê-Lo 

presente em todas as coisas e a colaborar com 

Ele. Por tudo humildemente invocamos a Sua mi-

sericórdia: 

(cada petição de misericórdia pode ser feita por 

uma pessoa) 

 Pelo desemprego crescente e descontrolado, 

aumento da pobreza que afeta pessoas e famí-

lias, especialmente os jovens e a mulher, ge-

rando desesperança e desencanto diante do 

futuro… Pela corrupção a todos os níveis e o 

deteriorização progressiva das condições de 

vida dos seres humanos, o não reconhecimento 

da dignidade da pessoa como imagem e seme-

lhança de Deus; e pelas vezes que não ajuda-

mos a promover a cultura da honestidade, da 

transparência e da solidariedade. 

Cantamos: Senhor misericórdia… 

 

 Porque algumas vezes não nos deixamos inter-

pelar pelos questionamentos dos homens e mu-

lheres de hoje, para fazer germinar a semente 

de uma nova sociedade que esteja de acordo 

¡Aleluya! 

Ressuscito !  
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com o Reino de Deus; porque a injustiça, a po-

breza, a ignorância e os conflitos violentos, a 

falta de água potável, de ar puro, e segurança 

alimentar de muitos dos nossos irmãos não nos 

inquietam,  

Cantamos: Cristo misericórdia… 

 

 Porque nem sempre aceitamos o mundo como 

sacramento de comunhão, como forma de par-

tilhar com Deus e com o próximo; porque com 

frequência a nossa vida consagrada carece do 

dinamismo, a alegria e a entrega que o amor de 

Deus derrama em nossos corações, 

Cantamos: Senhor, misericórdia 

 

Liturgia da Palavra Act 11, 19-26 
Os que tinham sido dispersos por causa da perse-

guição desencadeada com a morte se Estêvão  

chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anun-

ciando a mensagem apenas aos judeus. 

Alguns deles, todavia, chipriotas e cireneus, fo-

ram a Antioquia e começaram a falar também aos 

gregos, contando-lhes as boas-novas a respeito 

do Senhor Jesus. 

A mão do Senhor estava com eles, e muitos cre-

ram e se converteram ao Senhor.  

Noticias deste facto chegaram aos ouvidos da 

igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a 

Antioquia. Ele, ali chegando e vendo a graça de 

Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fi-

éis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um ho-

mem bom, cheio do Espirito Santo e de fé; e mui-

tas foram as pessoas que aderiram ao Senhor. 

Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quan-

do o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, 

durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuni-

ram com a Igreja e ensinaram a muitos. Em Antio-

quia, os discípulos foram pela primeira vez cha-

mados cristãos. 

Palavra do Senhor 

Salmo Responsorial 

 
Refrão: Povos da terra, louvai o Senhor 

O Senhor ama a cidade,  

por Ele fundada sobre os montes santos;  

ama as portas de Sião  

mais que todas as moradas de Jacob. 

Grandes coisas se dizem de ti, ó Cidade de Deus! 

Refrão 

 

Contarei o Egipto e a Babilónia  

entre os meus adoradores;  

a Filisteia, Tiro e a Etiópia, uns e outros ali nasce-

ram. 

E dir-se-á em Sião: “Todos lá nasceram,  

o próprio Altíssimo a consolidou” Refrão 

 

O Senhor escreverá no registo dos povos:  

“Este nasceu em Sião”. 

E irão dançando e cantando: 

“Todas as minhas fontes estão em ti”. Refrão 

 
Evangelho: Jo 10, 22-30 
Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da Dedicação 

do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo Tem-

plo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-

no e disseram: “Até quando nos vais a deixar em 

dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente” 

Jesus respondeu: “Já vo-lo disse, mas vós não 

acreditais. As obras que eu faço em nome do 

meu Pai dão testemunho de mim; vós, porém, 

não acreditais, porque não sois das minhas ove-

lhas. 

As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as 

conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida 

eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai 

arrancá-las da minha mão.  

Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que 

todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do 

meu Pai. Eu e o Pai somos um”. Palavra da Salva-

ção! 
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Homilia 
Renovação dos votos 

Celebrante: 

Queridas Irmãs: A alegria da Ressurreição de 

Cristo ilumina toda a nossa vida. De essa alegria 

nos fazemos eco ao celebrar estes 157 anos de 

vida da Congregação. Com essa alegria e a essa 

luz vos convido a renovar a vossa consagração 

ao Senhor. Fazendo eco do vosso Fundador per-

gunto-vos: 

 

Quereis renovar o vosso voto de Castidade: 

Quereis que Jesus Cristo seja o único Centro da 

Vossa vida… e amar com amor limpo e genero-

so a todos os seres humanos, sem apegos nem 

exclusividades, descobrindo a presença amorosa 

de Deus neste mundo maravilhoso que Ele criou, 

especialmente na pessoa humana feita a sua 

imagem e semelhança? 

Irmãs: Sim, quero! 

 

Quereis renovar o vosso voto de pobreza: Que 

Jesus Cristo seja a vossa única riqueza… e por 

isso viver com sobriedade e austeridade parti-

lhando todo vosso ser e ter com os mais necessi-

tados, com as crianças abandonadas, os jovens 

sem horizontes, as mulheres maltratadas, os sem 

voz, todos aqueles que a nossa sociedade margi-

naliza e que são os preferidos de vosso amado 

Jesus?  

Irmãs: Sim, quero! 
 

Quereis renovar o vosso voto de obediência: 

Quereis que a vontade de Deus seja o vosso ali-

mento… procura-a apaixonadamente em toda a 

vossa vida, procurá-Lo nos momentos fáceis e 

difíceis, quando o sol brilha e quando vos cer-

cam as sombras; a discernir em todo momento o 

que Deus quer de cada uma e da Comunidade? 

Irmãs: Sim, quero! 
 

Que a alegria de seguir o Senhor em Comunida-

de colme a vossa vida e vos mantenha firmes na 

vossa consagração ao Senhor. Contai sempre 

com a ajuda da Santíssima Virgem Maria e a 

Graça do Espírito Santo! 

Eu vos abençou com as palavras de vosso Fun-

dador: “Que o senhor vos abençoe, vos dê muita 

paciência e humildade, e sobretudo, que encha 

o vosso coração do amor de Deus a fim de que o 

sirvais o melhor possível”. Que o Senhor leve a 

plenitude a obra que em vós começou. 

CÂNTICO: O amor de Deus faz sábios e santos 

 

Oração dos Fiéis 
Cheios de confiança no Senhor ressuscitado ele-

vemos as nossas preces ao Pai, fonte do Amor e 

do bem e sempre pronto para ouvir as súplicas 

de seus filhos e invoquemo-Lo cantando: 

Ó Senhor, neste dia escutai a nossa prece! 

Pai cheio de bondade, te pedimos pelo nosso 

Papa Francisco que a presença de Jesus Ressus-

citado o fortaleça e continue a conduzir a Igreja 

com alegria e fortaleza, com liberdade e espe-

rança. Cantemos ao Senhor! 

Para que Jesus ressuscitado seja sempre a luz 

que conduz a Igreja no seu peregrinar orientan-

do aos homens e mulheres de hoje para fazer 

germinar a semente de uma nova sociedade 

mais conforme com o Reino de Deus, cantemos 

ao Senhor. 

Para que Jesus ressuscitado seja a força que ori-

enta a todos os cristãos para lutarem contra toda 

a injustiça, pobreza, ignorância e os conflitos 

violentos contra as pessoas e a natureza. Cante-

mos ao Senhor. 

Para que Jesus ressuscitado anime e fortaleça a 

quantos trabalham para garantir o direito à água 

potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos 

solos não contaminados, ao abrigo e saneamen-

to seguro de quantos são excluídos dos seus di-

reitos mais fundamentais. Cantemos ao Senhor 

Para que Jesus ressuscitado ajude especialmente 

os educadores a promoverem em todos, especi-

almente nas crianças e jovens, oportunidades 

educativas que lhes permitam contribuir ativa-

mente no seu crescimento humano e espiritual. 

Cantemos ao Senhor 

Por toda a Família Amor de Deus para que o en-

contro com Jesus ressuscitado nos leve a afirmar 

a nossa fé na dignidade inerente de todos os se-

res humanos e nos empenhemos em trabalhar 

para a tornar realidade á nossa volta. Cantemos 
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ao Senhor. 

Pelas Irmãs do Amor de Deus para que a Ressur-

reição de Jesus anime e fortaleça as suas vidas 

sejam manifestação permanente do amor de 

Deus pela vida, por toda a vida, especialmente 

dos seus filhos mais vulneráveis. Cantemos ao 

Senhor 

Celebrante: Tudo isto te pedimos Pai por inter-

cessão de Teu Filho Jesus Cristo, manifestação 

plena de teu amor em unidade do Espírito Santo.  

Todos: Amén. 

Ofertório 
Se se considera oportuno pode haver procissão 

de oferendas ou dança. Nesse caso se procurará 

o que seja mais significativo em cada lugar. Pode  

cantar-se o canto seguinte ou outro. 
 

VIVO O OFERTÓRIO DE MARIA 
Vivo o ofertório de Maria 
Dando aquele sim 
Sempre ate ao fim 
Firme e fiel por toda a vida 
 

Eis- me aqui, Senhor, Pai de bondade 
Faça- se em mim Tua vontade ( 2x). 
 

Vivo o ofertório, desde povo 
Que no vinho e pão 
Dá seu coração  
Com desejo grande de ser novo 
 

Quero ser assim como Maria 
Prontidão tamanha 
Que cruza as montanhas 
Vai prestar serviço a Isabel. 
 

Somos povo santo do Senhor 
Que com o vinho e pão 
Traz teu coração 
Mãe,  ensina-nos a ofertar. 
 

Doce olhar de Maria  
Vê que falta vinho 

E roga com carinho 
A Jesus, fiel medianeira 
 

Santo (cantado) 

Comunhão: Canto à escolha  

Ação de graças 
 

Neste dia brota espontaneamente dos nossos co-

rações um hino de ação de graças a Deus por 

todo o amor que tem derramado no mundo e 

especialmente em cada um de nós. 

Hino de louvor pelas maravilhas realizadas na 

natureza e na história: 

Pela diversidade e beleza, harmonia e majestade 

de todas as suas criaturas e porque através de 

cada uma delas descobrimos o seu amor mater-

nal por quanto existe. 

Por quantas pessoas ao longo deste ano difícil, 

tem sido bons samaritanos para seus irmãos, nos 

mais diversos serviços e situações. 

Pelos educadores, que mesmo nas circunstâncias 

que temos vivido foram para os seus alunos o 

melhor livro. O livro no qual puderam descobrir 

a beleza e a bondade do Deus da vida. 

Pelas irmãs que acolhem cada dia o amor de 

Deus, nas suas mais diversas manifestações e tra-

balham para o testemunhar em gestos concretos 

de delicadeza, ternura e compreensão. 

Por tudo isso com alegria cantamos 
 

SENHOR, GRAÇAS VOS DOU 

Senhor, graças vos dou por toda a luz. 

Graças vos dou por todo o amor. 

Pelo céu, pela terra, mil graças vos dou, Senhor! 
 

Senhor, graças pelo calor do sol. 

Graças pelo fragor do mar;  

pela neve do monte  

onde o vento passa a cantar. 
 

Senhor, graças pelo trigo a crescer. 

Graças pela vida a nascer. 

Graças pelo que a minha alma sente  

e Vos quer dizer. 

 

Senhor, graças por esta comunhão,  

por este Vinho e este Pão  

e por todos os homens de quem nós somos ir-

mãos. 


