
Tríduo preparatório para a Ordenação Episcopal do Monsenhor Dirceu de 
Oliveira Medeiros 

 
1º dia – A Missão de Ensinar 
Sugestões litúrgicas:  
- Valorizar a Palavra de Deus por meio de entrada;  
- Explorar os símbolos que evoquem o ensinamento episcopal: Catecismo da 
Igreja Católica, Documentos da Igreja, etc. 
 
Comentário Inicial 
- Iniciamos o tríduo em preparação para a Ordenação Episcopal de Monsenhor 
Dirceu de Oliveira Medeiros. Os Bispos são os sucessores dos Apóstolos e 
recebem a tríplice missão de ensinar, santificar e governar e é sobre elas que 
refletiremos nestes dias. Hoje de modo especial meditaremos sobre a missão de 
ensinar. Os Bispos recebem do Senhor a missão de ensinar e pregar o 
Evangelho, a fim de que todos alcancem a salvação pela fé. Monsenhor Dirceu, 
sob a luz do Espírito Santo, se prepara para assumir esta nova missão em que 
testemunhará Jesus Cristo a partir do Ensinamento da Palavra de Deus, da 
Doutrina da Igreja e principalmente através de sua vida, testemunho e 
ensinamento vivo. Com grande alegria, celebremos. 
 
Liturgia da Palavra (Leituras Bíblicas do dia) 
 
Reflexão 

O ministério episcopal deve ser exercido em configuração plena a Jesus 
Cristo. No espírito de serviço, aquele que é escolhido, assume também a própria 
missão de Nosso Senhor: ensinar, santificar e governar (pastorear) o povo. Tais 
encargos recebem na Igreja nome de múnus, e significa ministério/serviço. Neste 
primeiro dia em preparação a Ordenação Episcopal de Monsenhor Dirceu 
refletiremos sobre a missão de ensinar.  

“Entre os principais deveres dos bispos sobressai o de pregar o 
Evangelho. Pois os bispos são os pregoeiros da fé que levam novos discípulos 
a Cristo. São os mestres autênticos dotados da autoridade de Cristo que pregam 
ao povo a eles confiado, a fé que deve ser crida e praticada” (Lumen Gentium 
25). Assim, os bispos recebem a missão de ensinar o Evangelho, a Sagrada 
Tradição e a doutrina presente no tesouro do Magistério da Igreja. Além disso, 
devem viver em plena comunhão com o ensinamento do Papa, elemento este 
fundamental de onde emerge a sua autoridade episcopal. Portanto, ao receber 
a missão de ensinar, o bispo configura-se ao Cristo Mestre. Deve buscar, de 
todos os modos, crescer na fidelidade a Ele e à Igreja, sua Esposa, de modo a 
manter-se irrepreensível, pois “quem desobedecer a um só desses 
mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será 
considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar 
será considerado grande no Reino dos Céus” (Mt 5,19). 
 
Preces dos Fiéis 
- Oremos ao Cristo Mestre para que atenda o clamor de seu povo e o ensine a 
seguir seus passos. Oremos, dizendo: 
- Cristo mestre, ouvi-nos! 



1. Pela Santa Igreja Católica presente no mundo inteiro, para que siga os passos 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo uma Igreja cada vez mais anunciadora e 
servidora do Evangelho, nós vos pedimos. 
2. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, diáconos e fiéis para que 
sejam, no mundo, sinais da presença do Cristo Ressuscitado, nós vos pedimos. 
3. Pelo Monsenhor Dirceu, para que, ao assumir o episcopado, seja na vida do 
povo de Deus um verdadeiro pastor, capaz de apascentar o seu rebanho com 
zelo e amor, ensinando os valores evangélicos, nós vos pedimos. 
4. Pelo Povo de Deus presente na Diocese de Camaçari, para que o novo 
governo pastoral possa auxiliar na vivência da fé, cada vez mais alicerçada em 
Jesus Cristo, nós vos pedimos. 
5. Pelos que sofrem e passam por provações, afim de que encontrem consolo e 
paz na contemplação do mistério da Paixão, nós vos pedimos. 
- Atendei, ó Cristo nosso Mestre, as súplicas que vos fizemos e ensinai-nos a 
fazer sempre a vontade do Pai. Vós que viveis e reinais para sempre. 
- Amém. 
 
Oração para todos os dias (ao final da celebração) 
 
2º dia – A Missão de Santificar 
Sugestões litúrgicas: 
-  Escolher cantos com a temática da santidade. 
- Valorizar os símbolos sacerdotais recordando que os bispos gozam da 
plenitude do sacramento da Ordem. 
 
Comentário inicial 
- Na Igreja a missão de santificar é exercida primeiramente pelos bispos, 
primeiros sacerdotes e dispensadores dos mistérios de Deus. Por sua oração e 
pelo seu trabalho eles repartem a plenitude da santidade de Cristo (Lumen 
Gentium 26). Por sua vida e palavra anunciam aos fiéis o Evangelho: a força de 
Deus para a salvação. (Rm1,16). Nesta liturgia, alegres e de coração aberto, 
ouçamos o nosso Deus, para enveredarmos no caminho da santidade. 
 
Liturgia da Palavra (leituras bíblicas do dia) 
 
Reflexão 

Revestido da plenitude do sacramento da ordem, o bispo, escolhido do 
meio do povo, é constituído a favor deste mesmo povo nas coisas que se referem 
a Deus. É ele o administrador da graça do sumo sacerdócio que, juntamente com 
os seus colaboradores, anuncia o Evangelho de Cristo, celebra dignamente os 
sacramentos, presta culto agradável a Deus e pastoreia o rebanho diocesano a 
ele confiado, conduzindo-os na fé, esperança e caridade. 

Junto com o povo o bispo é, antes de tudo, cristão: homem configurado a 
Jesus Cristo que busca cada vez mais a perfeição. Para este povo é o pastor, 
que caminha a frente de seu rebanho, conduzindo-o ao seguimento de Jesus. É 
homem zeloso, que a semelhança do Bom Pastor, conhece, cuida e anima cada 
membro desse rebanho a ele confiado. Também é homem sincero, versado na 
caridade e na verdade, capaz de erguer sua voz profética em defesa dos pobres, 
marginalizados e sofredores. 



A missão de santificar do bispo é manifestada por sua oração, pela 
celebração dos sacramentos, em especial a Eucaristia e por seu testemunho de 
vida. Ele é vínculo de unidade em sua diocese. Mestre da perfeição, o bispo é 
aquele que promove e convida a prática da santidade aos seus clérigos, 
religiosos e leigos. Por seu exemplo de vida, edifica aqueles aos quais preside. 
E, na medida do possível, com o auxílio do Senhor, transformando tudo em bem, 
ele alcança a vida sempiterna juntamente com o povo que lhe foi confiado. 
(Lumen Gentium, 26). 
 
Preces dos Fiéis 
- Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai para que nos conduza no caminho da 
santidade.  
- Santificai-nos Senhor, em Vosso amor. 
1. Pela Igreja, para que seja no mundo sinal de santificação para todos os 
homens e para que glorifique a Deus em suas obras, nós vos pedimos. 
2. Pelo Papa Francisco, para que seja verdadeiro promotor e guardião da fé e 
que, pelo seu trabalho e oração, contribua para a santificação da Igreja e do povo 
de Deus, nós vos pedimos. 
3. Pela Diocese de São João del-Rei que oferece um de seus filhos para o 
serviço à Igreja, nós vos pedimos. 
4. Pela parcela do povo da Deus presente na Diocese de Camaçari, para que 
encontre em seus pastores verdadeiros exemplos de vida e de santidade, nós 
vos pedimos: 
5. Por Monsenhor Dirceu, para que Deus lhe dê coragem para testemunhar a 
verdade do Evangelho e sabedoria para guiar o povo que lhe será confiado, nós 
vos pedimos: 
- Ó Pai, atendei nossas humildes preces e inspirai-nos sincero desejo de 
santidade. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.  
 
Oração para todos os dias (ao final da celebração) 
 
3º dia – A Missão de Governar 
Sugestões litúrgicas: 
- A missão de governar do bispo se inspira na figura do Bom Pastor. 
- Neste sentido: valorizar músicas com a temática do Bom Pastor; pode-se 
montar um ambiente que explore a figura do Pastor: imagem ou mesmo um 
cajado (báculo). 
 
Comentário Inicial 
- Celebrando o último dia do Tríduo em preparação para a Ordenação Episcopal 
do Monsenhor Dirceu, queremos refletir sobre a missão de governar a qual é 
chamado o bispo. Em nome de Cristo, o Bom Pastor, ele guia seu rebanho, e 
nele encontra o modelo e a forma de sua missão. Com alegria, celebremos. 
 
Liturgia da Palavra (leituras bíblicas do dia) 
 
Reflexão: 

Dentre as três missões do bispo, encontra-se a de reger, ou governar. Ela 
se expressa no cuidado do bispo pelas coisas de Deus e por cada fiel a ele 



confiado. Não se trata de um governo aos moldes humanos, mas na lógica de 
Jesus Cristo, traduzindo-se como serviço: “Sabeis que os chefes das nações as 
dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. 
Quem quiser ser o maior entre vós seja aquele que vos serve [...]” (Mt 20, 25-
26). 

Sendo assim, os bispos são chamados a exercerem seu ministério “como 
bons pastores que conhecem as suas ovelhas e por elas são conhecidos; como 
verdadeiros pais que se distinguem pelo espírito de amor e solicitude para com 
todos, de modo que todos se submetam facilmente à sua autoridade recebida de 
Deus” (Christus Dominus, 16). Assim, deve amar o seu rebanho como a 
verdadeiros filhos e convidá-los para que alegremente colaborem com ele. Pois, 
“os fiéis, por seu lado, devem conservar-se unidos ao bispo como a  Igreja está 
unida a Jesus Cristo, e como Jesus Cristo ao Pai, para que todas as coisas se 
harmonizem na unidade” (Santo Inácio de Antioquia). 
Fazendo tudo por causa de Cristo e do Evangelho, o bispo deve estar disposto 
para toda e qualquer obra boa (cf. 2Tm 2,21) e suportar tudo por amor dos eleitos 
(cf. 2Tm 2,10). Deste modo, ele deve “alegrar-se com os que se alegram e chorar 
com os que choram” (Rm 12,15), sendo um pai e um irmão mais velho, vivendo 
seu ministério não como trono de glória, mas como oportunidade de servir. Nas 
palavras de santo Agostinho, que o bispo possa dizer: “Aquilo que sou para 
vocês, faz-me tremer; aquilo que sou com vocês causa-me consolo. Para vocês 
sou bispo, com vocês sou cristão. Bispo é um título que se recebe quando se 
assume a responsabilidade que a ele compete. Ser cristão é o nome e o 
resultado de uma graça. O título pode trazer perigos. O nome redime”. 

Portanto, “o Bispo está em caminho com e no seu rebanho. Isto quer dizer 
coloca-se a caminho com os próprios fiéis e com todos aqueles que se dirigirão 
a eles, para partilhar as alegrias e as esperanças, dificuldades e sofrimentos, 
como irmãos, mas ainda mais: como pais, que sejam capazes de escutar, 
compreender, ajudar, orientar. O caminhar junto requer amor, e o do bispo é um 
serviço de amor, dizia Santo Agostinho” (Papa Francisco). 
 
Preces dos Fiéis 
- Irmãos e irmãs, elevemos ao Cristo, Bom Pastor, nossas orações, dizendo: 
- Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho! 
1. Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos pastores que 
constituístes, por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco, nós vos 
pedimos. 
2. Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o Pastor das 
nossas almas; não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores, 
nós vos pedimos. 
3. Em vossos pastores, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das 
almas; não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade, 
nós vos pedimos. 
4. Através do ministério episcopal, continuais a guiar o vosso povo; acompanhai 
com vossa graça os passos de Monsenhor Dirceu, para que, por vós e pelo 
Evangelho, seja um pastor bondoso e compassivo, nós vos pedimos. 
5. Em cada diocese fazeis com que esteja toda a Igreja, olhai pelas dioceses de 
São João del-Rei e de Camaçari, para que caminhem sob o governo de seus 
bispos, na inspiração do Bom Pastor, nós vos pedimos. 



- Acolhei nossas preces, ó Bom Pastor, e conduzi-nos aos prados de vosso Pai. 
Vós que viveis e reinais, na unidade do Espírito Santo.  
- Amém.  
 
Oração para todos os dias (ao final da celebração) 
 

 
Oração para todos os dias  
- Rezemos, irmãos e irmãs, com especial fervor, na intenção do Monsenhor 
Dirceu, por sua nova missão e pelo povo que lhe será confiado.  
- Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
- Juntos rezemos por todos os Bispos da Igreja: 
- Deus Todo Poderoso e eterno, por cujo Espírito todo o corpo da Igreja é 
santificado e governado, ouve misericordiosamente nossas humildes súplicas 
por todos os bispos e seus trabalhos. Dai-lhes sabedoria, mansidão, coragem, 
prudência e grande ao aos seus rebanhos. Que sejam para todos nós imagem 
de vosso Filho, o Bom Pastor. Conduzi-os com a vossa graça para que, pelo 
dom do teu amor, todos, nos vários cargos, vos sirvam com fidelidade e tenham 
a força para ser testemunhas firmes do Evangelho no mundo. Amém. 


