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Neste mês de maio, continuamos nossa reflexão sobre os evangelhos do 
domingo.  Desejamos que nossos encontros com a Palavra de Deus ajudem 
a aprofundar um pouco mais o Tempo Pascal, principalmente durante esta 
pandemia. É uma ocasião que exige de nós maior compreensão da atuação 
de Deus na nossa vida e a prática da solidariedade junto aos irmãos mais 
necessitados.  

Continuamos em sintonia com o projeto “Proclamar a Palavra” da nossa 
Arquidiocese, desde a 5ª Assembleia do Povo de Deus, bem como em sin-
tonia com a encíclica do papa Francisco, Fratelli Tutti (FT). É uma encíclica 
inspirada no amor fraterno que permite reconhecer, valorizar e amar to-
das as pessoas, independentemente de sua proximidade física. Refletindo 
sobre o capítulo III – Pensar e gerar um mundo aberto, somos movidos a 
fazer a experiência de viver a relação de fraternidade, com vínculos de fide-
lidade e comunhão com outras pessoas, numa vida de amor e paz, capaz 
de ultrapassar fronteiras.

Embora cada grupo se reúna em locais e horários diferentes, estaremos 
unidos pela força da Palavra, aprofundando nosso ministério de proclama-
dores da Palavra, vivenciando o tempo litúrgico. 

Para isso, prepare bem as reuniões, convide as pessoas, com carinho, para 
participarem do grupo (presencial ou virtual, como for possível). Procure 
fazer com que as reuniões sejam alegres, participativas e com aquele gos-
tinho de “quero mais”. 

Siga o roteiro e acredite na força evangelizadora da Palavra por meio dos 
grupos de Encontros Bíblicos ou círculos bíblicos. Eles nos ajudam a ser uma 
presença missionária e evangelizadora no seio da Igreja e do mundo, envol-
vendo a todos e de uma forma continuada. Maria, Mãe de Jesus, acolheu 
a Palavra e a colocou em prática. Sigamos o seu exemplo, pois é preciso 
“Proclamar a Palavra”!

INTRODUÇÃO
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Leitor 1: Sejam todos bem-vindos! Que todos juntos possamos saborear 
a Palavra de Deus, fonte de nossa alegria e felicidade. Na graça de Deus 
que nos reúne em seu amor, invoquemos a Santíssima Trindade, cantando 
(rezando): 

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Leitor 2: Durante o nosso encontro lembremos sempre da presença do Res-
suscitado em nosso meio, ele que faz de nós um só povo, um verdadeiro 
Corpo de Cristo. Tenhamos o coração ardente, como os discípulos no ca-
minho de Emaús. Que possamos encontrar sentido, coragem, esperança e 
direção para nossa vida, para a vida de nossa família e para a vida de nossa 
comunidade. 

Todos: Senhor,/ faz com que, /nestes encontros, /nos fortaleçamos na 
fé/, amemos e vivamos mais intensamente a tua Palavra/ e sirvamos aos 
irmãos mais pobres e necessitados. /Amém!

Todos: O Senhor nos abençoe e nos guarde!/ O Senhor faça brilhar sobre 
nós a sua face/ e nos seja favorável!
O Senhor dirija para nós o seu rosto/ e nos dê a paz! O Senhor confirme a 
obra de nossas mãos, /agora e para sempre./ Amém!

Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,/ Pai e Filho e Espírito Santo. /Amém!

1. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

2. BÊNÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS
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a. Preparação do ambiente: uma toalha, a Bíblia (se possível no centro do 
grupo ou ao seu lado se o encontro for online), vela acesa, flores, galhos 
verdes, um símbolo.

b. Oração inicial, pág. 4. 

Leitor 1: Fazendo a experiência desse período pascal, a Igreja nos convida 
para estarmos atentos aos acontecimentos da vida de Jesus, à luz da ressur-
reição. Os relatos dos evangelhos são capazes de nos transformar quando 
nos abrimos ao dom sincero de nós mesmos ao outro. Caminhando lado a 
lado, somos capazes de fazer a experiência do encontro pessoal com Jesus. 
Um percurso que se faz juntos, na certeza de que Jesus permanece no meio 
de nós, e nós nele. Ele é a fonte que sustenta nossas vidas. Unidos a ele, a 
verdadeira videira que dá bons frutos, também nós seremos capazes de 
gerar frutos bons. 

Cantando: A vossa Palavra,/ Senhor, /é sinal de interesse por nós! (bis)

Deus nos fala – Ler na Bíblia: João 15,1-8.

Chave de leitura: 
1. Como Jesus se identifica para seus discípulos?
2. O que Jesus recomenda aos discípulos?
3. O que acontece se não permanecermos conectados a Jesus?
4. O que este texto tem a dizer para nós, hoje?

L2: O período da Páscoa torna mais forte a presença do Ressuscitado em 
nosso meio. No texto de hoje, Jesus se compara com uma videira e os discí-
pulos(as) com os ramos. É necessário estar em comunhão com ele para que 

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3

JESUS É A VERDADEIRA VIDEIRA
1O  ENCONTRO BÍBLICO | 5ª semana da Páscoa | de 02/05/21 a 08/05/21

“Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muitos frutos, 
porque sem mim nada podeis fazer.” (Jo 15,5b)



06

possamos produzir frutos. Vinculados à Palavra de Deus, em comunhão e 
fraternidade, a comunidade dos discípulos e discípulas dará testemunho 
da presença dele no mundo, construirá verdadeiras relações e produzirá 
frutos de amor, justiça e fidelidade. 

Cantando: Sou a videira,/ meu Pai é o agricultor. /Sou luz verdadeira, /sou 
verdade e sou amor.

L3: Reconhecendo Jesus como a verdadeira videira e nós como ramos uni-
dos a ele, deixando sua palavra permanecer em nós, podemos pedir o que 
quisermos e nos será dado. Jesus, porém, adverte-nos que não poderemos 
dar bons frutos se não estivermos ligados nele, pois um ramo só pode dar 
fruto se estiver lidado à videira. Vamos refletir e trazer para o nosso imagi-
nário a árvore da videira, identificada no judaísmo como o povo de Israel, o 
povo de Deus. Os ramos que não dão fruto são expressão da falta de com-
promisso com o projeto de Jesus.

Cantando: Sou a videira,/ meu Pai é o agricultor./ Sou luz verdadeira, /sou 
verdade e sou amor.

L4: Jesus é a videira e nós somos os ramos que queremos permanecer nele, 
para que a caminhada com o anúncio da Palavra seja frutificante, concreti-
zada na prática da justiça e da misericórdia. Ao deixar ecoar nos corações a 
Palavra anunciada, ela nos faz reviver, nos dá esperança, nos alimenta, forta-
lece os nossos corações e nos leva para além do sofrimento e da morte. Je-
sus ressuscitado é a Palavra viva que conduz à salvação e restitui a vida nova.

Cantando: Sou a videira,/ meu Pai é o agricultor./ Sou luz verdadeira,  sou 
verdade e sou amor.

L5: Nesse tempo pascal, nossa Arquidiocese nos convida a refletir a realida-
de atual, procurando ser luz para todos os irmãos. “O ser humano se faz de 
tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar sua 
plenitude ‘a não ser por um sincero dom de si mesmo’. [...] Ninguém pode 
experimentar o verdadeiro valor de viver, sem rostos concretos a quem 
amar” (FT, N. 87). O segredo da existência humana está em estabelecer 
vínculo de comunhão e de fraternidade. É assim que a vida se torna mais 
forte do que a morte. Não há vida em quem se fecha em si mesmo como 
uma ilha: nessa atitude prevalece a morte. Por isso, Jesus nos convoca para 
permanecermos nele e produzimos, assim, frutos de amor e fraternidade.
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Cantando: Eu vim para que todos tenham vida,/ que todos tenham vida 
plenamente/ (bis).

Palavra em ação: Como podemos viver a vida nova em Cristo? Como ex-
pandir esse amor que nos une a Cristo para a vida na comunidade?

a. Permanecei em mim, como eu permaneço em vós, disse Jesus. Ajuda-
nos, Senhor, a estar sempre unidos a ti para sabermos colocar em prática a 
vivência fraterna e misericordiosa.

Todos: Senhor, queremos estar sempre contigo.

b. Jesus é a videira verdadeira. Senhor, ajuda-nos a ser presença na vida dos 
irmãos necessitados e junto com eles sermos ramos que frutificam e dão 
bons frutos de fraternidade e paz. 

c. Se alguém não permanece em mim é lançado fora. Senhor, indica-nos o 
caminho e ajuda-nos a reconhecer tua presença que nos convida a viver a 
vida plena junto às nossas famílias e em nossa comunidade.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Ler em casa a passagem bíblica do próximo encontro: João 15,9-17.

b. Rezar também o Sl 98: “O Senhor fez conhecer sua salvação...”.

c. Procurar caminhar junto à comunidade e viver a fraternidade, ampliando 
suas relações com os outros, descobrindo formas de estar unido a Jesus e 
aos irmãos, apesar das limitações dos encontros presenciais. 

Avisos - Oração final, pág. 4.

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4

COMPROMISSO DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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a. Preparação do ambiente: uma toalha, a Bíblia (se possível no centro do 
grupo), vela acesa, flores...

b. Oração inicial, pág. 4.

Leitor 1: Jesus é uma pessoa fascinante. Ele não é só aquele que nos revela 
quem é Deus, mas nos chama de amigos e nos revela que nós somos pro-
jeto de amor do Pai. Jesus nos escolhe e nos convida a amar aos outros, do 
jeito que ele nos ama. Em Jesus temos o modelo do ser humano conforme 
o plano de Deus. Devemos ser como Jesus. Aprender com ele e estar per-
manentemente unidos a ele, permanecendo nele. O que ele nos pede é: 
“amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei”. 

Cantando: Vós sois o caminho,/ a verdade e a vida,/ o pão da alegria des-
cido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. / Jesus é o 
caminho que nos conduz a Deus (bis). 

Deus nos fala – Ler na Bíblia: João 15, 9-17.

Chave de leitura: 
1. Neste texto, qual o mandamento deixado por Jesus?
2. Com que tratamento Jesus se refere a seus discípulos?
3. O que podemos fazer para permanecer no amor de Jesus?
4. O que entendemos por: amar aos outros assim como Jesus nos ama?

L2: Deus é amor. E foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós: 
Deus enviou seu filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele 
(cf. 1 Jo 4, 9). Jesus nos convida a viver esse amor que provém do Pai, seguindo 
os seus mandamentos e permanecendo unidos a ele. É dele que podemos  

JESUS NOS CONVIDA A VIVER NO AMOR
2O  ENCONTRO BÍBLICO | 6ª semana da Páscoa | De 09/05/21 a 15/05/21

“Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi.” (Jo 15,16a)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3
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extrair a seiva que nos dá força para amar e levar aos outros o seu jeito de amar, 
frutificando esse amor em meio à comunidade. Foi ele quem nos escolheu e 
nos enviou para produzir bons frutos e para que esses frutos permaneçam. 

Cantando: Deus é amor,/ arrisquemos viver por amor! / Deus é amor. /
Ele afasta o medo!

L3: O Evangelho de João insiste na revelação de Deus como amor: Deus 
amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único para viver conosco. Ele 
veio e nos comunicou a nossa filiação divina e a vida eterna. Jesus é o ca-
minho que nos leva ao Pai. É preciso permanecer no amor de Jesus. O papa 
Francisco nos diz que “Jesus ressuscitado se manifesta para aqueles que o 
evocam e amam”, primeiramente na oração, mas também nas simples ale-
grias vividas com fé e gratidão. “Nele nós também ressuscitamos, passando 
da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade do amor”. 
Ele é a luz que clareia nosso caminhar.

Cantando: Deus é amor, /arrisquemos viver por amor! / Deus é amor. /Ele 
afasta o medo!

L4: Jesus nos dá seu mandamento: “Amai-vos uns aos outros assim como 
eu vos amei”. Jesus é a fonte divina desse amor e o imprime em nossos 
corações. Jesus aponta que o amor a Deus passa pelo amor aos irmãos. Por 
isso, a recomendação para nos amarmos uns aos outros do jeito que ele 
nos ama (cf. Jo 15,12), e permanecermos no seu amor. Jesus nos escolhe 
para a missão, para ir e dar frutos. O fruto é a prática do amor mútuo que 
se vive e se experimenta na vida da comunidade.

Cantando: Deus é amor,/ arrisquemos viver por amor! / Deus é amor./ Ele 
afasta o medo!

L5: Em que consiste a experiência de amar? Diz o papa Francisco que “São 
Tomás de Aquino explicava essa experiência de amar como um movimento 
que centra a atenção no outro, ‘considerando-o como um só comigo mes-
mo’” (FT, n.93). Essa atenção ou estima pelo outro significa caridade: “o 
ser amado é ‘caro’ para mim, ou seja, é estimado como de grande valor” 
(Idem). O amor vai além das ações que praticamos ao outro. “Pela sua pró-
pria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, uma maior capaci-
dade de acolher aos outros, em uma aventura sem fim, que faz convergir 
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todas as periferias rumo a um sentido pleno de mútua pertença. Disse-nos 
Jesus: ‘Todos vós sois irmãos’ (Mt 23,8)” (FT 95).

Palavra em ação: Como Igreja, temos guiado nossas ações pelo mandamen-
to do amor mútuo ou deixamo-nos levar pela onda de violência e rivalidade 
do mundo?

a. A ressurreição de Jesus é o penhor da nossa própria ressurreição. Ele é o 
amor que dá sentido à nossa vida. É amor de um amigo que conhece o outro 
e sabe que pode confiar nele. Senhor, ajuda-nos a nos tornar teus anuncia-
dores e tuas testemunhas.

Todos: Senhor Jesus, faz que permaneçamos firmes no teu amor.

b. Senhor Jesus, ajuda-nos a seguir teus mandamentos e a reconhecer-te 
como Caminho, Verdade e Vida. 

c. Senhor Jesus, ajuda-nos a caminhar para além dos nossos próprios limites, 
levando para a comunidade o amor que gera frutos, transformando-a em 
semente da nova sociedade.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Ler em casa a passagem bíblica do próximo encontro: Marco 16,15-20.

b. Ler o Salmo 46.

c. Nesta pandemia, encontrar formas alternativas para caminhar junto à co-
munidade, participar das obras pastorais que ela oferece e ser testemunha 
do amor de Jesus.

Avisos - Oração final, pág. 4. 

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4

COMPROMISSO DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6
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a. Preparação do ambiente: uma toalha, a Bíblia (se possível no centro do 
grupo), vela acesa, flores...

b. Oração inicial, pág. 4.

Leitor 1: Quarenta dias depois da Páscoa, celebramos a Ascensão do Senhor. 
Os discípulos foram testemunhas de sua Ascensão. Mas, antes de voltar ao 
Pai, Jesus deu aos discípulos instruções para a realização da missão. Compro-
meteu-se a estar sempre junto com os discípulos, todos os dias. Aí está con-
densada a missão apostólica da Igreja. Tendo vencido a morte e retornado 
para o Pai, a vitória de Jesus nos faz compreender que o mal e a morte não 
têm mais poder sobre nós; foram vencidos pelo ressuscitado. Somos her-
deiros dessa vitória, pelos méritos do Cristo. Agora, é cumprir seu mandato: 
“Ide pelo o mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a todas as criaturas”.

Cantando: Envia teu Espírito,/ Senhor/ e renova a face da terra (bis) /. Ben-
dize minha alma ao Senhor/ Senhor, meu Deus,/ como és tão grande.

Deus nos fala – Ler na Bíblia: Marcos 16, 15-20.

Chave de leitura: 
1. Quais os sinais que acompanharão os discípulos na missão?
2. O que aconteceu depois que Jesus terminou de falar aos discípulos?
3. Como Jesus continuava a animar a missão dos discípulos
4. O que a Ascensão do Senhor significa para nós, cristãos? 

L2: Viver a vida em Cristo é o desafio essencial para todos os que buscam uma 
espiritualidade profunda. Somos chamados, assim como os apóstolos, a con-
tinuar a missão de Cristo no mundo, abandonar-nos aos seus desígnios, man-
tendo sempre acesa a chama da liberdade e do desapego. Temos a certeza de 

FOI LEVADO AO CÉU E SENTOU-SE À DIREITA DE DEUS
3O  ENCONTRO BÍBLICO | 7ª semana da Páscoa | de 16/05/21 a 22/05/21

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura.” (Mc 16,15)

ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL1

ESCUTAR E MEDITAR A PALAVRA2

APROFUNDAR A PALAVRA3
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que Jesus, mesmo tendo voltado para o Pai e estando sentado à sua direita, 
não nos deixa sozinhos. Deixou sinais que nos acompanham, confirmando 
sua presença no meio de nós. Isto é viver o mistério da vida do Cristo em nós. 

Cantando: Envia teu Espírito,/ Senhor/ e renova a face da terra (bis). / 
Bendize minha alma ao Senhor/ Senhor, meu Deus,/ como és tão grande.

L3: Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei 
a ele. Esta fala de Jesus nos convoca para a vivência do mistério de Deus. A 
Ascensão de Jesus não é um abandonar os discípulos. Antes, é uma nova 
forma de presença. Por meio do Espírito Santo, Jesus continua vivo e atu-
ante em seus discípulos, em todos os tempos da história. Ele nos alimenta 
constantemente pelo Pão da Palavra e da Eucaristia. Esse contato vivo com o 
mistério suscita em nós um novo olhar que transfigura a realidade do mundo, 
permitindo-nos alcançar níveis de profundidade e beleza que escapam de 
um olhar superficial, e nos levam a uma presença transformadora no mundo.

Cantando – Envia teu Espírito,/ Senhor/ e renova a face da terra (bis)/ 
Bendize minha alma ao Senhor/ Senhor, meu Deus,/ como és tão grande.

L4: Segundo o papa Francisco, não se pode ser cristão sem deixar que o 
Espírito Santo seja o protagonista da nossa vida. Nesse sentido, quando 
abrimos, em nosso mundo pessoal, o caminho de profundidade espiritual, 
o Espírito de Deus age em nós. Em seu agir, a Igreja realiza a mesma mis-
são do Mestre: acolher as pessoas e ajudá-las a viver com a dignidade que 
merecem por ser filhas e filhos de Deus. Ele foi para o Alto, mas ele não é o 
Senhor do Alto. Ele quer ser encontrado na nossa própria humanidade, em 
todos os lugares e situações, no cotidiano da existência humana.

Cantando: Envia teu Espírito, Senhor. E renova a face da terra (bis) / Ben-
dize minha alma ao Senhor/. Senhor, meu Deus,/ como és tão grande.

Leitor 5: O papa Francisco também nos ajuda na reflexão de reconhecer 
que “todo ser humano tem o direito de viver com dignidade e desenvolver-
se integralmente, e nenhum país pode negar-lhe esse direito fundamental” 
(FT, n 107). “Uma sociedade humana e fraterna é capaz de preocupar-se 
em garantir, de modo eficiente e estável, que todos sejam acompanhados 
no percurso da vida, não apenas para assegurar suas necessidades, mas 
para poder dar o melhor de si mesmos, ainda que seu rendimento não seja 
o melhor, mesmo que sejam lentos” (Idem, n.110). O amor de Deus age em 
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todos. Todo ser humano está naturalmente aberto a criar vínculos. Nele ha-
bita, de forma radical, o apelo a transcender a si mesmo no encontro com 
os outros. Nesse sentido, as limitações da pessoa humana não diminuem 
sua dignidade, que se baseia não nas circunstâncias, mas no valor do seu 
ser, pois, em seu ser, Deus se faz presente (cf. FT, n. 111).

Cantando: Envia teu Espírito, Senhor. E renova a face da terra. (bis) / Ben-
dize minha alma ao Senhor. /Senhor, meu Deus, /como és tão grande.

Palavra em ação: Temos abraçado, com força e empenho, nossa missão de 
continuadores da obra evangelizadora de Jesus? Em que podemos melhorar?

a. Senhor Jesus, ajuda-nos a não ficar só olhando para o alto ou para baixo, 
mas olhar para frente a fim de cumprir a missão que nos confiaste.

Todos: Senhor, envia-nos teu Espírito e nos capacite para sermos anuncia-
dores de teu Evangelho.

b. Senhor Jesus, seja companheiro constante de nossos padres, capacitan-
do-os para o anúncio evangelizador do mistério de nossa fé.

c. Jesus Mestre, envia teu Espírito para nossa comunidade de fé e familia-
res, para que sejamos sempre Igreja viva, que caminha para além dos hori-
zontes em busca do bem maior para todos.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Ler em casa a passagem bíblica do próximo encontro: João 20, 19-23 e Sl 103.

b. Encontrar formas alternativas para caminhar junto à comunidade, partici-
par das obras pastorais que ela oferece e ser testemunha do amor de Jesus.

c. Fazer também uma leitura do Evangelho de João 7, 37-39 – Evangelho da 
missa da Vigília de Pentecostes, no sábado à noite.

Avisos - Oração final, pág. 4.

REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA4

COMPROMISSO DA SEMANA5

ENCERRAMENTO6



a. Preparação do ambiente: uma toalha, a Bíblia (se possível no centro do 
grupo), vela acesa, flores...

b. Oração inicial, pág. 4.

 

Leitor 1: O Evangelista João nos conta como Jesus envia o Espírito Santo 
aos Apóstolos. O medo ainda tomava conta dos discípulos, as portas e os 
corações ainda estavam fechados. A presença de Jesus os alegra. Ele se re-
vela e comunica aos discípulos a força que vem do alto. Vamos, com calma 
e atenção, ouvir o que o Senhor nos fala. 

Cantando: Vai falar no Evangelho,/ Jesus Cristo Aleluia! / Sua Palavra é 
alimento/ que dá vida, Aleluia! / Glória a ti Senhor!/ Toda graça e louvor!

Deus nos fala – Ler na Bíblia: João 20,19-23.

Chave de leitura: 
1. Ao entrar, o que Jesus anuncia e como se apresenta aos discípulos?
2. Ao soprar sobre os discípulos o Espírito, o que Jesus diz?
3. Jesus continua enviando o seu Espírito? Como fazer discípulos nos dias 
de hoje?
4. Como podemos entender o perdão dos pecados hoje, segundo o pedido 
de Jesus?

L2: Muitas vezes lemos nos Evangelhos que Jesus promete mandar o Espírito 
Santo. Neste relato, Jesus insiste em comunicar a paz: “A paz esteja convos-
co!”. Também dá aos discípulos uma missão: “Como o Pai me enviou, tam-
bém eu vos envio”. Depois, soprou sobre eles e disse: “Recebam o Espírito”. 
Com o Espírito, os discípulos devem introduzir o perdão em todos os relacio-
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namentos. Assim, também nós somos chamados a perdoar. O Espírito Santo 
quer formar em nós a imagem de Cristo, dar-nos força para viver como Jesus, 
morrer e ressuscitar com ele. Com o sopro do Espírito a nova humanidade 
surge com aqueles que se propõem a caminhar nos passos de Jesus.

Cantando: Envia teu Espírito,/ Senhor,/ e renova a face da terra.

L3: A presença do Espírito é uma constante na vida de Jesus. Na narrativa 
do batismo de Jesus, os evangelistas nos mostram a manifestação do Espí-
rito Santo que unge Cristo para uma missão (cf. Mc 1,9-11). Jesus está cheio 
do Espírito Santo (cf. Lc 4,14a) e é a força do Espírito que o faz entregar-se 
à sua missão. É essa força que o faz doar-se até o fim, até a morte na cruz. 
Jesus promete repetidas vezes, mandar seu Espírito. O Espírito Santo já é 
dado na Páscoa, conforme o Evangelho de João (cf. 20,19-23). 

Cantando: Envia teu Espírito,/ Senhor/ e renova a face da terra.

L4: O Espírito Santo mostra a sua ação na Igreja. Ele faz nascer a Igreja. As-
sim como Jesus nasceu “por obra do Espírito Santo” (Mt 1,18), também a 
Igreja nasce por obra do Espírito Santo. Jesus é o Senhor. Há diversos dons, 
mas um mesmo é o Espírito. Há uma variedade de ministérios, mas um 
mesmo é o Senhor. O Espírito nos ensina toda a verdade e nos faz conhecer 
Cristo e sua mensagem. Também é obra do Espírito renovar, na Eucaristia, 
o Mistério Pascal de Jesus. Ele vem fazer de nós um só povo, um verdadeiro 
Corpo de Cristo.

Cantando: Edificai a Igreja,/ edificai a Igreja,/ edificai a Igreja do Senhor. 
/ Eu sou Igreja,/ você é Igreja,/ somos a Igreja do Senhor./ Irmão, vem, 
ajude-me. Irmã vem, ajude-me, a edificar a Igreja do Senhor.

L5: Com o envio do Espírito Santo surgem novos discípulos, novas comu-
nidades. O Senhor continua a falar com os seus, não de viva voz, mas em 
espírito. Vivemos num mundo que existe para todos, porque todos nós, 
seres humanos, nascemos nesta terra com a mesma dignidade. Os valores 
da liberdade, respeito mútuo e solidariedade continuam iguais para todos. 
O papa Francisco vem reafirmar esse pensamento quando nos diz que: “as 
diferenças de cor, religião, capacidade, local de nascimento, lugar de resi-
dência e muitas outras não podem antepor-se nem ser usadas para justifi-
car privilégios de alguns em detrimento dos direitos de todos. Assim, como 
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comunidade, temos o dever de garantir que cada pessoa viva com digni-
dade e disponha de adequadas oportunidades para seu desenvolvimento 
integral” (FT n. 118).

Cantando: Quero cantar ao Senhor,/ sempre enquanto em viver. / Hei de 
provar seu amor, /seu valor/e seu poder.

Palavra em ação: Somos dóceis ou fazemos resistência à ação do Espírito? 
Dê exemplos.

a. Senhor Jesus, que a tua Palavra proclamada seja fonte de amor, paz e 
justiça para todos.

Todos: Senhor, nossa luz e salvação, ouve-nos.

b. Senhor Jesus ressuscitado, envia-nos teu Espírito e renova em nós os 
dons de que necessitamos para formar comunidades que se coloquem na 
prática da justiça e favoreçam um nova ordem social.

c. Jesus Mestre, que saibamos perdoar com a força do teu Espírito.

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso)

a. Ler em casa a passagem bíblica do próximo encontro: Mateus 28, 16-20 
e o Salmo 32.

b. Encontrar formas alternativas para caminhar junto à comunidade, par-
ticipar das obras pastorais que ela oferece e ser testemunha do amor de 
Jesus.

Avisos - Oração final, pág. 4.
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