
PENITÊNCIA COM OS DISCÍPULOS DE 
EMAÚS

COMENTÁRIO INICIAL: Boa noite! Nós nos reunimos hoje aqui para celebrar a 
nossa mudança de vida e a misericórdia de Deus que nos perdoa. Queremos que nossa 
celebração seja “pé no chão”. Vamos olhar bem para a realidade de nossa vida, nossa 
participação na caminhada,  nossa colaboração para a realização do Projeto de Deus, 
aqui e agora, no nosso lugar e nos nossos dias.

A Palavra de Deus é como o fio que traz a energia elétrica. Para acender a luz 
ele precisa do outro fio, que não traz energia,  mas vem do chão, vem da terra, está 
ligado a elementos bem fincado no coração da terra. Pés no chão, olhando bem para a 
realidade nossa, de nossa comunidade, do Brasil e do mundo, vamos receber a energia 
que vem da Palavra de Deus e, então, a nossa consciência será iluminada e o nosso 
caminho será encontrado. 

Como temos feito ultimamente vamos ler apenas um texto do Evangelho. É uma 
caminhada de Jesus com os discípulos. Passo a passo vamos ouvir a leitura do texto, 
meditar sobre ele e fazer o nosso exame de consciência.

O Canto inicial é SEU NOME É JESUS CRISTO. Ele já nos coloca de pés no 
chão, frente à nossa realidade.

Cântico
1. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome/ e grita pela boca dos famintos./ E a gente quando o 

vê passa adiante,/ às vezes pra chegar depressa à igreja./ Seu nome é Jesus Cristo e está sem 
casa/ e dorme pelas beiras das calçadas./ E a gente, quando o vê aperta o passo/ e diz que 
ele dormiu embriagado.

Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. (bis)
2. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto/ e vive mendigando um subemprego./  A gente, 

quando o vê, diz: “É um à toa!/ Melhor se trabalhasse e não pedisse!”/ Seu nome é Jesus 
Cristo e está banido/ das rodas sociais e das igrejas,/ porque dEle fizeram um Rei Potente,/ 
enquanto que ele vive como pobre.

3. Seu nome  é  Jesus  Cristo  e  está  doente,/  ou vive atrás  das  grades  da cadeia/  e  nós  tão 
raramente vamos vê-lo,/ sabemos que ele é um marginal./ Seu nome é Jesus Cristo e anda 
sedento/ por um mundo de amor e de justiça,/ mas logo que contesta pela paz,/ a “ordem” o 
obriga a ser da guerra!

Saudação do Presidente, abertura e oração inicial no Ritual da Penitência.

LEITURA – MEDITAÇÃO – EXAME DE CONSCIÊNCIA

(Sentados)

Leitor: LEITURA DA BOA NOTÍCIA DO MESSIAS JESUS, SEGUNDO LUCAS
Naquele mesmo primeiro dia da semana, dois dos discípulos estavam indo-se  

embora para um lugar chamado Emaús, distante de Jerusalém uns dez quilômetros.  
Eles iam conversando sobre tudo o que havia acontecido.

Meditação: Afastavam-se da comunidade, abandonavam tudo, deixavam de participar. 
Não se interessavam mais... O próprio nome Emaús significa “afastado do Povo”. Será 
que não viam que era o primeiro dia, o começo de um mundo novo?

Será que não estavam conseguindo o que queriam? Queriam o quê? Queriam 
cargos, funções, ocasião para aparecer, para demonstrar ou para conseguir algum poder? 



A participação na comunidade já não satisfazia mais suas ambições pessoais? Por que 
desistiam, afastavam-se da comunidade?

Ou será que tinham um sonho coletivo, a esperança de alguma coisa boa para 
todos? Achavam que tudo tinha dado errado e por isso é que estavam indo para longe? 

Silêncio
(Cantar a 1a. estrofe do cântico SONHO NÃO SE PRENDE)

Ô, ô, ô. Lá, lá, lá, iá, lá, iá!
Ninguém  pode  prender  um  sonho,  impedir  alguém  de  sonhar./  Ninguém  pode  prender  a 
esperança de um povo sofrido a lutar./ Ninguém pode abafar o grito do oprimido, clamando 
Javé,/ Deus que salva e liberta o seu povo, que ergue o caído e alimenta a sua fé.

Leitor: Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus foi se aproximando e  
passou  a  caminhar  com  eles.  Seus  olhos  estavam  como  que  tapados,  não  eram 
capazes de reconhecê-lo.

Meditação: Será que não percebiam que Jesus caminhava com eles, porque não sabiam 
caminhar juntos? ...   A presença de Jesus tem de ser visível, fazer barulho, chamar a 
atenção?...   Não pode ser discreta, sem chamar a atenção, sem barulho? ...  A gente 
sabe caminhar junto, sendo presença de Jesus sem aparecer, sem dar espetáculo?

Leitor: Jesus perguntou: Que assunto é  esse  que vocês  conversam tão animados 
enquanto  caminham?  Eles  pararam  com  o  rosto  abatido.  Um  deles,  chamado 
Cléofas, respondeu: Será que tu és o único peregrino em Jerusalém que não ficou  
sabendo do que ali aconteceu nesses dias?Ele perguntou: O que foi?

Meditação: Jesus não traz respostas prontas. Ele pergunta, pergunta, pergunta... Mesmo 
sabendo, ainda pergunta.  Ele  se interessa pelo outro,  pelo que a pessoa pensa,  quer 
sentir o sentimento do outro.

 Eu me interesso sinceramente pelos outros? ... Sei ouvir? ... Procuro entender, 
captar o sentimento do outro antes de dar a minha opinião? ... Dou tempo para a outra 
pessoa falar?...

Silêncio
Leitor: Eles responderam: O caso de Jesus de Nazaré! Era um profeta poderoso na 
palavra e nas obras, diante de Deus e de todo o povo! Pois os sumos-sacerdotes e as  
nossas autoridades o condenaram à morte e o crucificaram. A gente tinha esperança 
de que era ele que haveria de libertar o povo de Israel, mas agora, depois de tudo isso,  
hoje é o terceiro dia depois que tudo aconteceu. É verdade que algumas mulheres do 
nosso  grupo  andaram  nos  assustando.   Elas  foram  ao  sepulcro  e,  não  tendo  
encontrado o corpo dele, voltaram dizendo terem visto aparições de anjos que diziam  
que ele  está  vivo.  Alguns  dos  nossos  companheiros  também foram ao sepulcro e  
encontraram tudo do jeito que as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo ninguém  
viu.

Meditação:  Eles não eram tão individualistas. Tinham um sonho coletivo. Sonhavam 
com a libertação do povo de Israel, sonhavam com uma mudança para o bem de todo o 
povo...  

Nós temos  um sonho coletivo  mais  forte  que nossas  ambições  pessoais?   ... 
Sonhamos com alguma coisa boa para todos, mais do que com os nossos interesses?  ...

Eles tinham alimentado um sonho tão bonito, mas agora estavam se sentindo 
derrotados  e  com medo  de  sonhar  mais  alto...  Parece  que  não  tinham coragem de 



acreditar na vida nova, na mudança mais radical que começava com a ressurreição... 
estavam com medo de acreditar que era o primeiro dia, começo de uma nova criação... 
Estavam indo embora, deixando seus sonhos para trás, a fim de cuidar apenas dos seus 
interesses!        

Silêncio
Quais as coisas que fazem a gente desanimar e ter medo? ... Será que não existe 

o medo de sonhar... ou de chegar perto do sonho... ou de assumir a minha parte para que 
a comunidade possa crescer, para que o Brasil e o mundo possam melhorar? ...  Não 
existe o medo de acreditar na Ressurreição, na vitória da vida sobre a morte? ...

A cruz foi para eles um fracasso, o fim de tudo. Esperavam um grande sucesso e 
o que aconteceu foi o maior fracasso... Não era esse o caminho que queriam! ... Temos 
coragem de seguir um caminho que passa pela cruz? ... Ou o caminho que a gente quer 
não é a luta, a humildade, o sacrifício pessoal em favor do coletivo? ... 

Silêncio
(Cantar a 2a. estrofe do mesmo cântico)

Ô, ô, ô. Lá, lá, lá, iá, lá, iá!
Todo sonho alimenta a história e a vitória do povo a chegar./ Vamos juntos, que neste caminho 
ninguém sobre ou fique pra trás./ Para ver este mundo florindo, crianças sorrindo sem fome e 
sem dor,/ é preciso cuidar bem da vida, que, sofrida, se eleva em clamor.

Leitor:  Mas  Ele  lhes  disse:  “Ó seus  bobos,  cabeças  duras  para  entender  o  que  
disseram os profetas! Será que o Messias não devia primeiro passar por tudo isso  
para depois entrar em sua glória?” E, começando pelos escritos de Moisés e passando 
depois por todos os profetas, foi mostrando a eles em todas as escrituras tudo aquilo  
que falava a respeito dEle. 

Meditação: A cruz não era o que eles queriam, mas era o Projeto de Deus! A Bíblia 
toda (Moisés e os Profetas) mostra que é esse o caminho de Deus ... 

Ao lado do fio terra do desânimo, da desilusão, do fracasso vivido, vem agora o 
fio que traz a energia da Palavra de Deus. Os dois juntos vão fazer acender a luz.

Nem tudo tem de ser do jeito que a gente pensa ...  Os pensamentos de Deus são 
outros ...

A Bíblia me ajuda a ver que o projeto de Deus não é igual ao meu? ... Que o 
sonho de Deus é diferente das minhas ambições pessoais? ... Ou leio a Bíblia só para 
resolver meus problemas particulares? 

Eu acredito  na cruz?...  no fracassado?...   no pobre?...    no pequeno?....    no 
humilde?...   Acredito em mim mesmo e no companheiro tão fraco quanto eu?...   Ou só 
acredito naquela que parece ser uma pessoa vitoriosa, de sucesso, sábia, poderosa, muito 
mais gente do que eu? Silêncio

Leitor: Chegaram à aldeia para onde iam. Ele fez de conta que devia ir mais adiante.  
Mas eles fizeram força com Ele, dizendo: “Fica com a gente! Já é de tarde e o dia  
está terminando!” E ele entrou para ficar com eles. 

Meditação: Jesus os tinha chamado de bobos e de cabeças duras, tinha mostrado que a 
maneira  de  pensar  deles  não  batia  com o  pensamento  de  Deus.  Mesmo assim eles 
insistem com ele para ficar ... Se ele vai-se embora, cai sobre eles a escuridão da noite. 
Fica com a gente!  

Silêncio



Nós gostamos de ser criticados? ... Achamos bom quando alguém nos corrige? ... 
Nós nos consideramos longe da luz quando não há ninguém e nada para nos mostrar que 
nossos projetos estão distantes do projeto de Deus? ... Sentimos falta de uma palavra de 
crítica,  de alguém que seja capaz de nos chamar à atenção? ... Ou achamos que nós 
mesmos temos toda a luz e não precisamos da ajuda de ninguém? ...  Jesus pode entrar 
para ficar com a gente e mostrar o quanto estamos errados? 

Silêncio

Leitor: Aconteceu que, quando estava à mesa com eles, Ele pegou o pão e deu graças  
a Deus. Depois de partir o pão, Ele o foi entregando a eles. Nisso, os seus olhos se  
abriram  e  eles  o  reconheceram.  E  Jesus,  então,  se  tornou  invisível  para  eles.  
Disseram um ao outro: “E não é a gente sentia um fogo dentro de nós, quando, pelo 
caminho,  ele  nos  explicava  as  Escrituras?”  Levantaram-se  no  mesmo instante  e  
voltaram para Jerusalém.

Meditação: Na entrega do pão partido (“Podem tirar  pedaço de mim!”)  é  que eles 
reconhecem Jesus! Não basta falar, mostrar, explicar, comover, incendiar os corações, é 
preciso fazer ... É o que Jesus faz! ... E nós fazemos o mesmo que ele fez? ...  Só falar é 
tão mais fácil...

Jesus é capaz de se sacrificar  pelos outros,  é capaz de fazer a  partilha de si 
mesmo, “Podem tirar pedaços de mim!”.

Silêncio
(Cantar a 3a. estrofe do mesmo cântico)

Ô, ô, ô. Lá, lá, lá, iá, lá, iá!
Ninguém  pode  prender  um  sonho,  como  a  luz  do  sol  que  nasceu;/  ele  brilha  inventando 
caminhos e desvela o que a noite escondeu./ Ninguém pode abafar o grito e o clamor de quem 
sofre de tanto suor/ pelo pão, pela paz e justiça, e anda à procura de um mundo melhor.

Agora é voltar para a comunidade, voltar para a luta em favor do sonho coletivo, 
o projeto de Deus pelos caminhos de Deus. Agora é a penitência, agora é deixar para 
trás as ambições pessoais e caminhar em busca do sonho coletivo, o Projeto de Deus. 

GESTO PENITENCIAL
Caminhar descalços dentro da igreja, seguindo uma cruz

Ouvimos  a  Palavra  de  Deus  à  luz  de  nossa  vida  e  examinamos  a  nossa 
consciência. Como os discípulos não perguntaram se a noite estava ou não chegando, 
simplesmente  puseram o  pé  a  estrada  e  voltaram,  assim também nós  vamos  voltar, 
vamos pôr-nos a caminho. Nosso gesto de penitência será um caminhar seguindo a cruz 
de Jesus.

Vamos descalços. Cada um, na medida do possível, deixa seu calçado no lugar e, 
descalço,  segue  a  cruz.  Com  o  calçado,  deixa  para  trás  suas  ambições  e  projetos 
pessoais e, pé no chão da realidade de sua vida, segue a cruz em busca da realização do 
Projeto de Deus. 

Os pecados, nossos projetos individualistas, é que impedem, prendem e amarram 
o sonho coletivo,  o sonho de um mundo digno dos filhos de Deus. Nossos pecados 
ficam lá atrás com os calçados, enquanto nós caminhamos, seguindo a cruz, em busca 
da vida e da ressurreição.

Durante a caminhada



Intercalar momentos de silêncio total com o canto das estrofes do SONHO NÃO SE 
PRENDE apenas soprado e sugerido.

terminada a caminhada
Todos voltam ao seu lugar e, na medida do possível, se ajoelham durante a oração que 

introduz a absolvição. 
Fila para a confissão e absolvição individual.

Cânticos de Penitência.

Gesto final de compromisso
Rezar o Pai Nosso de mãos dadas (solidariedade) e erguidas (voltadas para Deus e em 

oblação).
Votos finais do Presidente (Ritual)

Canto final: Vamos em paz, e o Senhor  nos  acompanhe para sempre,/ nossa missão é 
construir  um mundo novo mais irmão.

1. Vamos repartir mais alegria/  num  mundo  que se esvazia/ do sentido de viver./ Vamos crer 
na  força  da verdade  para  que  humanidade  sinta  a vida  renascer.

2. Vamos neste mundo  de incertezas/  defender  com mais  firmeza/  o  valor  da união./ Onde 
não houver  fraternidade/ levemos nossa  amizade  em  verdadeira  comunhão.

3. Vamos  ser  a  luz  de  um mundo  novo/  que  desponta  esperançoso/  como  um   dia  que 
raiou./Vamos  prosseguir  na  caminhada,/  de  mãos  dadas   pela  estrada,/  ao  encontro  do 
Senhor.



FRASES A SEREM INTERCALADAS DURANTE A 
CAMINHADA PENITENCIAL

Pés no chão!

A energia vem de Deus!

Abandonar a comunidade e sua luta?

Era o primeiro dia...

Ambições pessoais

Sonho coletivo

O Projeto de Deus

Do jeito que eu quero...

O caminho de Deus

Presença que ninguém nota

Jesus invisível

O medo mata!

A fé se arrisca!

Anoitece, fica com a gente!

Gostamos de ser criticados?

Podem tirar pedaços de mim!

Deixar as ambições e buscar o sonho!

Voltar para a luta!
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