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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA   

FESTA LITÚRGICA DE SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE – 07 DE ABRIL 

 

São João Batista de La Salle, intercessor dos mestres e educadores 

 

Comentário: Estimados Irmãos (ãs), Lassalistas, amigos e familiares que celebram 

conosco acompanhando pelas redes sociais, Viva Jesus em nossos corações: 

No domingo celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, iniciando a Semana 

Santa. Somos convidados neste tempo de recolhimento a contemplar o Mistério Divino a 

exemplo das primeiras comunidades cristãs como Igreja Doméstica.  

Jesus, o “servo” sofredor, que faz da sua vida um dom por amor, nos mostra aos 

seus seguidores o caminho: a vida, quando é posta ao serviço da libertação dos pobres e 

dos oprimidos, não é perdida, mesmo que pareça, em termos humanos, fracassada e sem 

sentido. 

São João Batista de La Salle viveu a sua páscoa. Hoje celebramos esse momento 

importante no itinerário de La Salle. Ele também vivenciou desafios. Em alguns 

momentos carregou a própria cruz e caiu. Recebeu a ajuda e contribuição de muitas 

pessoas, para seguir até o fim o chamado vocacional. A missão lassalista ressuscita todos 

os dias por meio dos lassalistas comprometidos nas diversas obras educativas. 

Em 7 de abril de 1719, Sexta-feira Santa, João Batista de La Salle partiu para a 

Casa do Pai. Suas últimas palavras foram: “Adoro em tudo a vontade de Deus para 

comigo”. Foi canonizado em 24 de maio de 1900 e, em 15 de maio de 1950, foi nomeado 

“padroeiro celeste, junto a Deus, de todos os educadores”, pelo Papa Pio XII. 

Rezemos por todo o mundo que vive o distanciamento social, mas unido em 

orações! Rezemos por nossas Comunidades Educativas, Formativas e Religiosas. Hoje 

especialmente lembramos a Escola La Salle Sapucaia que completa 20 anos. 

  

Canto Inicial: Ser lassalista  

Introdução: Sou Lassalista, e posso lhe ajudar a melhorar o mundo, então vamos 

cantar! 

1. A escola sempre me ensinou o que La Salle nos deixou. Lutar por um mundo 

mais irmão e pela paz e união. 

Ref.: Sou Lassalista, e posso lhe ajudar a melhorar o mundo, então vamos cantar! 

Sou Lassalista, venha você também! Seguir a Estrela Norte, e praticar o bem! 

2. O que La Salle começou, continuou com muito amor, e hoje vemos os irmãos 

La Salle na educação. 
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3. Com meus amigos vou estar e muito esporte praticar. Além de ler e escrever, 

aqui aprendo a viver! 

 

Acolhida do Celebrante: 

 

Ato Penitencial:  
Agora, em atitude de humildade, como um aprendiz, nos sentimos limitados. E em 

silêncio, reconhecemos que necessitamos do Espírito de Jesus para que nossa vida seja 

realmente feliz. 

Canto: Pelos pecados     A 

1. Pelos pecados, erros passados, 

por divisões na tua Igreja, ó Jesus. 

Ref.: Senhor, piedade! Senhor, piedade! 

Senhor, piedade, piedade 

de nós! [Cristo, piedade!] (bis) 

2. Quem não te aceita, quem te rejeita,  

pode não crer por ver cristãos que vivem mal! 

3. Hoje, se a vida é tão ferida,  

deve-se à culpa, indiferença dos cristãos! 

 

 

Celebrante - Oremos: Ó Deus, que escolheste São João Batista de La Salle para formar os 

jovens na vida cristã, continuai suscitando na vossa Igreja educadores que se dediquem inteiramente 

a essa obra de formação humana e religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. Amém. 

 

 Liturgia da Palavra: 

As leituras que vamos ouvir nos ensinam os verdadeiros valores para que possamos viver a felicidade 

autêntica. Nós cristãos aprendemos no Evangelho o caminho para sermos pessoas melhores. 

Primeira Leitura – Eclo 39, 6-14 

Leitura do livro do Eclesiástico: Se for da vontade do Senhor, ele ficará repleto do espírito de 

inteligência e fará chover palavras de sabedoria e agradecerá ao Senhor na oração. O Senhor dirigirá 

seu conselho e sua ciência, e ele meditará nos mistérios divinos. Ele fará brilhar a instrução do seu 

ensinamento e se orgulhará com a Lei da Aliança do Senhor. Muitos elogiarão a sua inteligência, e 

ele nunca será esquecido. Não desaparecerá a sua recordação, e a sua fama viverá de geração em 

geração. Os povos falarão da sua sabedoria e a assembleia proclamará os seus louvores. Se viver por 

muito tempo, deixará um nome mais famoso que mil outros, e quando morrer, isso lhe bastará. 
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Salmo: 34 

Provai e vede quão suave é o Senhor! 

Provai e vede quão suave é o Senhor! 

Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, 

Seu louvor estará sempre em minha boca. 

Minha alma se gloria no Senhor; 

Que ouçam os humildes e se alegrem! 

Comigo engrandecei ao Senhor Deus, 

Exaltemos todos juntos o seu nome! 

Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, 

E de todos os temores me livrou. 

Contemplai a sua face e alegrai-vos, 

E vosso rosto não se cubra de vergonha! 

Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, 

E o Senhor o libertou de toda angústia. 

Segunda leitura 1 Tm 4, 6-11 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo: Ensinando essas coisas aos irmãos, 

você se comportará como bom servidor de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da 

fé e da boa doutrina que você tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas ímpias, coisas de 

pessoas caducas. Exercite-se na piedade.  Vale pouco o exercício corporal, ao passo que 

a piedade é proveitosa para tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura.  Essa 

palavra é fiel e digna de toda aceitação. De fato, se nós trabalhamos e lutamos, é porque 

depositamos a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, 

principalmente dos que têm fé. Proclame e ensine essas coisas. Palavra do Senhor: 

Palavra do Senhor. Graças a Deus 

Canto de aclamação: Pela palavra de Deus    

Ref.: Pela palavra de Deus saberemos por onde andar.  

Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. 

1. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. 

 

Mateus 16, 24-26: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus: disse aos 

seus discípulos: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e 

siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá; e quem perder sua vida por causa de 

mim e do evangelho, a encontrará. De fato, de que adianta a alguém ganhar o mundo  
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inteiro, se perde a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida”? 

Palavra da Salvação: 

 

Homilia 

 

Preces:  

 

Presidente: Oremos a Deus com espírito aberto ao mundo inteiro. Depois de cada pedido, 

digamos: Pai, escutai a nossa prece. 

 

1. São João Batista de La Salle descobriu as necessidades das crianças pobres de sua 

época. Para que todos nós lassalistas sejamos sensíveis às novas necessidades 

especialmente nesse momento de distanciamento social e nos dediquemos tempo 

e recursos para ajudar, oremos. 

 

2. Nosso Fundador formou uma comunidade de mestres e os chamou Irmãos. Para 

que todos nós lassalistas sejamos pessoas fraternas e acolhedoras, para que todo 

ser humano se sinta nosso irmão e irmã, oremos. 

 

3. Os primeiros Irmãos foram pessoas muito comprometidas com a missão. Que 

cuidemos de nossa vocação e suscitemos vocações lassalistas comprometidas, 

oremos. 

 

4. Estamos vivendo uma Semana Santa em nossos lares, como Igreja Doméstica. 

Rezemos por todos que sofrem as consequências da crise atual, para que Deus Pai 

conceda saúde aos doentes, força ao pessoal da saúde, conforto às famílias e 

salvação a todas as vítimas que faleceram, oremos. 

 

Celebrante: Escutai, ó Pai, nossa oração e concedei-nos a fé que mova os corações de 

todos nós que formamos a Família Lassalista. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Canto de ofertório:  
Um coração para amar, pra perdoar e sentir 

Para chorar e sorrir, ao me criar tu me destes 

Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater 

Ansioso por entender as coisas que tu disseste 

 

Eis o que eu venho te dar 

Eis o que eu ponho no altar 

Toma, Senhor, que ele é teu 

Meu coração não é meu 

Eis o que eu venho te dar 

Eis o que eu ponho no altar 

Toma, Senhor, que ele é teu 

Meu coração não é meu 
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Quero que o meu coração seja tão cheio de paz 

Que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor 

Quero que a minha oração possa me amadurecer 

Leve-me a compreender as consequências do amor 

 

 

Oração sobre as oferendas: Olhai com bondade, Senhor, os dons que como lassalistas 

vos apresentamos, e que, igual ao pão e ao vinho, alimentem nossa vida e nos aproximem 

mais de Jesus Cristo, Senhor nosso, Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

5) Liturgia Eucarística II. 

 

Canto de Comunhão:     (música de fundo)

 

 

Oração depois da comunhão: Senhor Deus, por meio desta Eucaristia, vós aumentastes 

nossa força. Pela intercessão de São João Batista de La Salle, vos pedimos participar da 

bondade, prudência e ciência, que, como sua fonte, se encontram em plenitude em vosso 

Filho Jesus Cristo que, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Benção da água e das famílias: 

 

 Ritos Finais: 

 

Canto Final: Somos La Salle      

 

Ref.: Somos La Salle, neste mundo de agora. 

Sinais de fé, de esperança e de amor.  

Num mundo que mais luz nos implora. (bis) 

 

1. Guiados por luminosa estrela, que nos conduz a Cristo, o Senhor.  

Somos artesãos de um outro mundo novo: a civilização do amor! 

2. Arautos da nova do evangelho, alegres anunciamos a verdade.  

Temos por ideal enlaçar os homens todos no vínculo da fraternidade. 

3. O reino de amor e de justiça, que Jesus Cristo a todos confiou,  

vamos construir unidos no amor, com fraternidade, zelo e fé. 

 

 


