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Muito oportunamente refl eti mos, durante a Quaresma, na proposta da Cam-
panha da Fraternidade para este ano, o tema “Fraternidade e Vida: Dom e 
compromisso”, que nos chama a valorizar, proteger e cuidar da vida em todas 
as suas formas e expressões. 

Os encontros deste roteiro se situam nas semanas imediatamente posteriores 
à Páscoa. Nascer e morrer pertence à criação. Tudo que foi criado por Deus-
Trindade Amorosa vive o ciclo da dor e da alegria, da vida e da morte: a natu-
reza e o ser humano com ela. 

O Filho de Deus, assumindo a limitação das criaturas, a condição humana, por 
meio mistério da encarnação, faz-se homem. Também ele passa pelos pro-
cessos naturais do crescimento, da vida comprometi da com as pessoas com 
quem convivia, com o projeto de amor do Pai – com o qual sempre esteve 
em relação amorosa e fi lial. Por sua fi delidade a este projeto de amor, Jesus 
enfrentou a paixão e a morte, com fé e esperança.

O Filho se entregou por amor e, por amor, o Pai o ressuscita na força do Es-
pírito Santo, confi rmando a caminhada terrena de Jesus Cristo. Ao mesmo 
tempo, ele estende a todos nós a esperança da Ressurreição. Portanto, a Res-
surreição nos fala de Deus-Trindade e nos fala de nós mesmos e da nossa 
desti nação. Com Jesus, o Cristo Senhor, todos nós ressuscitamos! A alegria 
dessa boa notí cia nos faz correr para anunciar a todos: Jesus Ressuscitou e é 
o Cristo Senhor. Aleluia! Aleluia!

Bom encontro a todos e que o Ressuscitado, também presente com aque-
les que estão reunidos em seu nome, nos acompanhe sempre, conforme 
sua promessa: “Eis que estou convosco todos os dias, até o fi m dos tempos” 
(Mt 28,20). 

INTRODUÇÃO



Credo Niceno-Constanti nopolitano

L1: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, / Criador do céu e da terra, / de 
todas as coisas visíveis e invisíveis.

L2: Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, / Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai 
antes de todos os séculos: 

T: deus de deus, Luz da luz, deus verdadeiro de deus verdadeiro, / gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai.

L1: Por ele todas as coisas foram feitas. / E, por nós, homens, e para a nossa sal-
vação, desceu dos céus. / E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem 
Maria, / e se fez homem.

L2: Também por nós foi crucifi cado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. / 
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; / E subiu aos céus, onde está 
sentado à direita de Deus Pai. / 

T: de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; / e o seu 
reino não terá fi m.

L1: Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; /e 
com o Pai e o Filho é adorado e glorifi cado: ele que falou pelos profetas. / Creio na 
Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica.

T: Professo um só bati smo para remissão dos pecados. / Espero a ressurreição 
dos mortos; e a vida do mundo que há de vir. / amém.

L1: Ó Pai, que ressuscitaste o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça do Espí-
rito Santo, faze-nos experimentar a ressurreição em nossas vidas! 
Todos: Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo!

L2: Trindade Amorosa, que o encontro com o Ressuscitado faça de nós discípulos missio-
nários que anunciam o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo até os confi ns da terra.

Todos: creio em deus Pai, Filho e espírito santo!

L3: Deus Uno e Trino, rendemos graças pela companhia e exemplo de Maria, dis-
cípula e estrela da evangelização.

Todos: creio em deus Pai, Filho e espírito santo!
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1. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

2. ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
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a) Preparar o ambiente com símbolos pascais: vela acesa, Bíblia aberta, pão... 
b) Acolhida e oração inicial (Página 04).

L1: Na liturgia da Igreja é muito importante toda esta semana após a Páscoa do 
Senhor! Cada dia é celebrado como se fosse o próprio dia de Páscoa. Trata-se do 
momento mais forte da vida da Igreja. É preciso celebrar com intensidade esse 
ponto central de nossa fé: o Senhor ressuscitou e está vivo em nosso meio. Somos 
seguidores de um Deus que vence a morte, um Deus que triunfa sobre a dor e a 
maldade, um Deus humano e companheiro, como nos relatam as Escrituras. Va-
mos ouvir o que o Senhor vai nos falar.

refrão: o senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! É o cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! 
/ imolado por nós, aleluia, aleluia! / É o cristo-senhor, ele vive e venceu! aleluia!

deus nos fala - Ler na Bíblia: João 20, 1-9.

chaves de Leitura
a) Quem foi ao encontro de Jesus ainda de madrugada e o que anunciou aos dis-
cípulos? 
b) O que os discípulos fi zeram ao receber a notí cia?
c) Como entendemos hoje essa afi rmação: “Eles ainda não ti nham compreendido 
a Escritura”?

L2: É bonito perceber no texto os traços da amizade de Maria Madalena com 
Jesus. O coração leva-a ao encontro do Senhor. Também nós devemos perce-
ber os apelos de Deus que fala ao nosso coração. Ele nos chama para um en-
contro. Ele quer nos dar essa certeza de que não estamos sozinhos. Por mais 

O SENHOR ESTÁ VIVO ENTRE NÓS
1O  ENCONTRO BÍBLICO | Semana da Oitava da Páscoa | de 12/04/20 a 18/04/20

“Eles ainda não tinham compreendido as Escrituras.” (Jo 20,9)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3
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que a vida pareça dura, difícil, sem sentido, temos a certeza de que o Senhor, 
vivo e ressuscitado, caminha sempre ao nosso lado. Ele se deixa encontrar 
onde existe vida e o túmulo está vazio. Jesus se deixa encontrar na comuni-
dade de fé, no povo reunido em seu nome. Por isso, a Igreja aposta tanto na 
vida em comunidade. É entre os irmãos de fé que experimentamos de perto 
a presença viva do Senhor.

cantando: a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. se eu levar o cristo 
em minha vida, tudo será um eterno aleluia! (bis)

L3: O discípulo que chegou primeiro não viu Jesus, viu apenas os panos e o 
sudário enrolado. Mas, por meio destes “sinais”, ele acreditou que o Senhor 
estava vivo. Realmente Jesus havia vencido a morte. Na nossa caminhada de 
fé, muitas das vezes, queremos uma manifestação grandiosa de Deus em nos-
sa vida. Buscamos algo milagroso ou fantástico. E, na maioria das vezes, não 
reconhecemos a presença de Deus nos sinais que ele nos deixa. O Tempo 
Pascal deve nos ajudar a perceber a vitória da vida sobre a morte nos acon-
tecimentos do nosso dia a dia. Onde há amor, Deus aí está. Onde há perdão 
e misericórdia, Deus está atuando. Onde há solidariedade, Deus se faz pre-
sente. Aqueles que buscam a paz estão cheios de Deus... Cada vitória da vida 
sobre a morte testemunha que Jesus está vivo e que é tempo de Páscoa!

cantando: a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. se eu levar o cristo 
em minha vida, tudo será um eterno aleluia! (bis).

L4: Hoje, a maioria das pessoas vive na cidade grande. Apesar de estarmos 
constantemente rodeados de muitas pessoas, a cidade nos faz solitários. Pa-
decemos da solidão, no meio da multidão. Terminamos isolados em nossas 
casas, apartamentos e condomínios fechados. Vivemos da casa para o tra-
balho e do trabalho para casa. Alguns se refugiam no lazer, no barzinho, no 
clube, nas festas, mas o vazio interior continua esfaqueando o coração. O sen-
timento de solidão faz a vida sofrida. A nossa fé cristã nos revela que Deus é 
comunidade e na comunidade é que encontramos com o Senhor. O Tempo 
Pascal vem nos recordar que o ressuscitado se deixa encontrar na comunida-
de de fé. Ele nos faz acreditar no novo...

cantando: eu creio no mundo novo, pois cristo ressuscitou. eu vejo sua luz 
no povo, por isso, alegre estou (bis).
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Palavra em ação: Nosso modo de viver testemunha que Jesus ressuscitou? 
Dê exemplos. 

1. Que Jesus Ressuscitado conceda a nós, leigos e leigas, vivermos cheios de 
alegria e entusiasmo pelo Reino de Deus. Rezemos:

T: Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé

2. Que a ressurreição do Senhor nos comunique a certeza de que não estamos 
sozinhos, pois o Senhor caminha ao nosso lado. Rezemos:

3. Que a exemplo de Maria Madalena tenhamos alegria de comunicar boas 
notí cias aos irmãos e irmãs de comunidade. Rezemos:
(Preces espontâneas e Pai-Nosso).

a) Ler em casa o texto do próximo encontro: João 20, 19-31.
b) Visitar uma pessoa ou família que enfrenta o drama da solidão.
c) Empenhar-se numa presença amorosa na comunidade. 

Avisos - Oração fi nal página 04.  

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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MEU SENHOR E MEU DEUS
2O  ENCONTRO BÍBLICO | 2ª Semana da Páscoa | De 19/04/20 a 25/04/20

“A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio.” (Jo 20,21)

a) Preparar o ambiente com moti vos que lembrem o Tempo Pascal, a ressur-
reição de Jesus, o Cristo Senhor: uma vela, uma fl or, a Bíblia. 
b) Acolhida e oração inicial (Página 04).

L1: Hoje, vamos ouvir um trecho do Evangelho de João que relata a incredu-
lidade de Tomé. Ele representa todos os discípulos que chegam à fé pela su-
peração da incredulidade radical. Tomé se recusou a acreditar no testemunho 
dos irmãos. Pensava ser impossível que o Crucifi cado ti vesse ressuscitado. 
Precisava ver para crer. Jesus, então, esti mula-o a abandonar a anti ga menta-
lidade e abrir-se para o verdadeiro encontro com ele. Feliz daquele que pro-
clama: “Meu Senhor e meu Deus!”.

cantando: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou ... aleluia!

deus nos fala - Ler na Bíblia: João 20, 19-31.

chaves de Leitura
a) Ao aparecer, o que Jesus anuncia com insistência? 
b) Por que estão reunidos com as portas fechadas?
c) Nossa comunidade é corajosa ou medrosa? Por quê?
d) Qual é, na opinião de cada um, o objeti vo do evangelho de João? O que isto 
tem a ver conosco?

L2: Para a comunidade de João, o Discípulo Amado, o dia da Ressurreição ja-
mais termina. Esse dia inaugura o tempo da vitória da vida sobre a morte. O 
texto nos mostra os discípulos reunidos na tarde do primeiro dia da semana, 

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3
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ou seja, no domingo, com as portas fechadas, por medo das autoridades. 
Sem a presença de Jesus ressuscitado e sem a força do seu Espírito as comu-
nidades se fecham entre quatro paredes, buscando refúgio e proteção. Mas, 
para Jesus não existem barreiras. Ele entra mesmo com as portas fechadas. 
Embora medrosos, os discípulos estão reunidos e aí o Ressuscitado se apre-
senta: “A paz esteja com vocês!”.

cantando: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou...aleluia!

L3: O desejo de Tomé de ver os sinais da crucificação pode nascer da sau-
dável necessidade de ver a verdade. Talvez ele quisesse reconhecer em Je-
sus, o Filho de Deus que assumiu a nossa humanidade, que era o mesmo 
Jesus que com eles vivia e não uma ilusão provocada pela imaginação. Na 
comunidade de João, havia muitas respostas à pergunta: quem é Jesus? E 
muitas dessas respostas eram fantasiosas e foram consideradas heréticas, 
pois não levavam a sério o mistério da encarnação de Jesus. Acreditar na 
plena humanidade de Jesus sempre foi um desafio. Ao trazer as marcas do 
sofrimento, Jesus conserva consigo também sua solidariedade com todos os 
sofredores da história...

cantando: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou...aleluia!

L4: Tomé não estava com o grupo quando Jesus apareceu pela primeira vez 
aos Apóstolos. Embora não seja dito qual o motivo dessa ausência, ela cha-
ma a nossa atenção. O grupo dos Doze aparecia sempre unido, em comu-
nidade. Tomé não só não estava reunido com o grupo, mas podia também 
não estar unido ao grupo. Nossas comunidades encontram-se, muitas ve-
zes, reunidas, mas nem sempre unidas. Jesus ressuscitado anuncia com in-
sistência (3 vezes) “A paz esteja com vocês”. Essa insistência parece sinalizar 
que a situação era difícil, mas os discípulos deviam conservar-se no caminho 
da paz. E, não há paz sem unidade. O Tempo Pascal é para nos unir a Jesus 
com seu projeto de vida e de paz para todos.

cantando: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou...aleluia!

Palavra em ação: Como está a nossa fé? Encontramos unidos e reunidos para 
que Jesus se faça presente? 
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REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4

1. Pai de bondade, nós te louvamos pelo Filho que nos anuncia teu infi nito 
amor.
t: Louvores a ti , pai de bondade!

2. Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos no teu nome e te reconhecemos 
Senhor das nossas vidas.
t: Meu senhor e meu deus!

3. Espírito Santo de amor, derrama tuas graças sobre nós.
t: vem, espírito santo! 

(Preces espontâneas e Pai-Nosso).

a) Ler em casa o texto do próximo encontro: Lc 24,13-35.
b) Convidar outros amigos ou vizinhos para parti cipar do próximo encontro.
c) Empenhar-se numa presença amorosa na comunidade. 

Avisos - Oração fi nal página 04.  

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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a) Preparar o ambiente com moti vos que lembrem o Tempo Pascal, a ressur-
reição de Jesus: uma vela, uma fl or, a Bíblia, algo que lembre os discípulos de 
Emaús. 
b) Acolhida e oração inicial (Página 04).

L1: A Palavra de hoje é do Evangelho de Lucas. Este trecho dos discípulos que 
fogem de Jerusalém em direção a Emaús é um retrato do nosso próprio caminho 
de encontro com Jesus Ressuscitado e de aproximação dos irmãos, na comu-
nidade cristã. Muitas vezes nossos olhos estão vendados e não reconhecemos 
a presença do Senhor que caminha ao nosso lado. Vamos ouvir com atenção a 
experiência dos dois discípulos que encontram Alguém que lhes explica tudo 
aquilo que eles já sabiam, mas ainda não ti nham compreendido.

cantando: Fica conosco, senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, se-
nhor, somos teus seguidores também!

deus nos fala - Ler na Bíblia: Lucas 24,13-35.

chaves de Leitura
a) O que faziam os discípulos e qual o estado de ânimo deles?
b) O que Jesus diz a eles a parti r das Escrituras?
c) Quando eles reconhecem o Ressuscitado? Por quê?
d) O que este trecho diz para a nossa vida?

L2: Não se sabe exatamente onde fi cava a comunidade de Lucas. Acredita-se, en-
tretanto, que fosse uma comunidade nascida entre os “genti os”, isto é, pessoas 
que desconheciam as tradições judaicas. Este trecho de Lucas é como um modelo 
da caminhada de fé das comunidades. Jesus caminha com os discípulos, mas eles 

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

JESUS CAMINHA CONOSCO
3O  ENCONTRO BÍBLICO |  3ª Semana da Páscoa | De 26/04/20 a 02/05/20

“Fica conosco, é tarde e o dia já declina.” (lc 24,29).

APROFUNDAR A PALAVRA3

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2
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não o reconhecem. Os olhos da fé ainda estão fechados e, por isso, estão toma-
dos pelo medo e fogem de Jerusalém. Ao caminhar junto, fazendo memória dos 
fatos à luz da Palavra, Jesus lança luz sobre os acontecimentos e aquece o coração 
dos discípulos. 

cantando: Fica conosco, senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, senhor, 
somos teus seguidores também!

L3: Ao chegar na casa, Jesus faz de conta que vai adiante. Quer se convidado, quer 
despertar uma atitude de acolhida nos seus. Nesse caminho de amadurecimento 
da fé, está clara a graça da presença do Ressuscitado. A reflexão-memória sobre 
os acontecimentos é que permite aquecer o coração e, depois, abrir os olhos. 
Assim, na partilha do pão, os dois discípulos reconhecem o Cristo. Mas, em segui-
da, ele desaparece para deixar claro que está presente mesmo quando os olhos 
não veem. Sua presença não é mais como antes. Por isso, eles têm coragem de 
voltar à noite para Jerusalém, pois dentro deles está claro: o Senhor ressuscitou e 
caminha conosco. É o mistério do encontro daquele que crê com o seu Senhor, da 
comunidade unida e reunida com o Crucificado-Ressuscitado.

cantando: Fica conosco, senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, senhor, 
somos teus seguidores também!

L4: Vemos, nesse trecho, também, que é necessário um movimento dos discí-
pulos em direção ao Ressuscitado: “Fica conosco, Senhor”. A disponibilidade e a 
acolhida quase que ansiosas dos discípulos em relação ao Ressuscitado são fun-
damentais para que os olhos deles também se abram e reconheçam o Senhor e 
sintam que o coração já “ardia” por ele. Deus não violenta o ser humano. Ele se 
apresenta delicadamente e espera que o acolhamos. Imediatamente os discípu-
los fazem o caminho inverso, retornando a Jerusalém. O encontro com Jesus Cris-
to Ressuscitado transforma a vida dos discípulos e eles se tornam missionários, 
anunciadores de uma boa notícia.

cantando: Fica conosco, senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, senhor, 
somos teus seguidores também!

Palavra em ação: Cuidamos do nosso encontro com o Ressuscitado e ajuda-
mos os nossos companheiros de grupo, de comunidade a fazerem o mesmo? 
Nosso encontro com o Senhor está nos tornando mais missionários, em nossa 
comunidade e paróquia?
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REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4

COMPROMISSOS DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6

1. Pai, fonte de toda vida, faze-nos alegres discípulos missionários de teu Fi-
lho.
t: abre nossas mentes, nossos olhos e nossos corações!
2. Senhor Jesus Cristo Ressuscitado, fi ca conosco e mostra-nos a tua face.
t: abre nossas mentes, nossos olhos e nossos corações!
3. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, vem e enche os nossos corações.
t: abre nossas mentes, nossos olhos e nossos corações! 

(Preces espontâneas e Pai-Nosso).

a) Ler em casa o texto do próximo encontro: João 10,1-10.
b) Convidar outros amigos ou vizinhos para parti cipar do próximo encontro.
c) Envolver-se mais nas ati vidades de sua comunidade e de sua paróquia.

Avisos - Oração fi nal página 04.  
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CIMENTO



12 ANOS
A FAMÍLIA FAÇO PARTE
ESTÁ COMEMORANDO

Convidamos
você a também 
fazer parte 
desta família.

PREPARAMOS PARA VOCÊ UM PRESENTE ESPECIAL: 
Clique no banner do nosso site: WWW.FACOPARTE.COM.BR ou ligue: 31 3319-6111 

para receber uma PUBLICAÇÃO DIGITAL COM 12 ORAÇÕES no seu e-mail 
e celebrar conosco essa data tão especial.


