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LEITURA ORANTE 
DOS EVANGELHOS DOMINICAIS 

Roteiros 
 

Falou-se muito em LeituraOrante da Bíblia. O próprio Papa Bento XVI na sua 

Exortação Apostólica Verbum Domini apresenta e comenta os passos dessa maneira 

antiquíssima de ler a Bíblia. Hoje o assunto anda um pouco esquecido, talvez por falta 

de uma ajuda. É o que pretendemos com estes roteiros.  

Aqui está, então, uma ajuda para ler, refletir, orar, contemplar e agir. É 

importante ou até indispensável que essa Leitura Orante seja feita em grupo, pois Deus 

não nos chamou individualmente, mas em comunidade como diz o Concílio Vaticano II. 

Segundo Bento XVI, 

“Quando enfraquece em nós a consciência da inspiração, a gente corre o risco de ler 

a Escritura como objeto de curiosidade histórica e não como obra do Espírito Santo na qual 
podemos ouvir a voz do Senhor e conhecer a sua presença na História” (VD 19).  

Quer dizer: não temos que perguntar à Bíblia o que foi que aconteceu, pois nem 

os autores de cada livro estavam preocupados com isso. A pergunta que devemos fazer 

é: o que essa história quer dizer? Como podemos ouvir aí a voz do Senhor e reconhecer 

sua presença na história? 

Assim, a Leitura Orante se divide nas duas etapas fundamentais apontadaspelo 

mesmo Bento XVI: 1. O que o texto diz em si; 2. O que o texto diz para nós. 

A primeira etapa se identifica com o primeiro passo, a LEITURA, que exige o 

conhecimento do pré-texto docontexto e do texto. É o que tecnicamente se chama de 

Exegese. 

A segunda etapa é o que se chama hermenêutica: O que o texto diz para nós. Ela 

se desdobra nos passos seguintes: 2. MEDITAÇÃO, 3. ORAÇÃO, 4. 

CONTEMPLAÇÃO e 5. AÇÃO. 

 

1. LEITURA: 

Depois de uma primeira leitura do texto, procuramos ver o que estaria 

acontecendo na rede de comunidades que nos deu o Evangelho. Só assim poderemos 

entender bem qual era a preocupação do evangelista ao incluir e descrever no 

Evangelho aquele episódio ou aquela palavra de Jesus. 

É opré-texto: 

É o que acontecia antes do texto e que motivou o texto. Hoje, quando lemos o 

Evangelho, a gente pensa naturalmente na nossa realidade. Assim também, quando lia 

ou ouvia fatos acontecidos com Jesus e as coisas que ele disse, o autor do Evangelho e 

os primeiros leitores ou ouvintes pensavam no que estava acontecendo na sua 

comunidade. Por isso é bom saber o que eles viviam e pensavam. 

O contexto: 

É também importante. Aquele que costurou fatos e palavras de Jesus para formar 

o Evangelho seguiu uma ordem, por isso é importante lembrar o que está antes e até 

depois do trecho que estamos lendo. O contexto, como acontece também em nossas 

conversas,é fundamental para entender o que o evangelista quis dizer. 

O texto: 
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Primeiramente lemos de novo o trecho do Evangelho indicado para o domingo 

próximo. Sabendo o pré-texto e o contexto o grupo já entende melhor o que está sendo 

lido. Depois, as perguntas ajudam a situar e esmiuçar mais cada detalhe do texto. 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Para termos confiança em como esse trecho do Evangelho pode ser uma luz para 

a nossa vida, precisamos pensar no que ele significou para ascomunidades que nos deu 

o Evangelho, como os fatos ou palavras de Jesus iluminavam a sua vida e as suas 

preocupações. Por enquanto, o texto em si. 

2. MEDITAÇÃO: 

Agora, trocar ideias sobre como esse trecho do Evangelho pode ser também um 

espelho para nós hoje. O que ele nos diz e como ilumina a nossa vida. 

3. ORAÇÃO: 

Vamos pensar naquilo que o Evangelho nos faz dizer a Deus. Em algum tempo 

de silêncio cada um faz a sua oração, diz a Deus o que tem vontade de dizer.Issopode 

ser feito também cada qual pegando papel e caneta e escrevendo uma carta para Deus. 

Essa carta não vai ser lida em público, ficará apenas entre Deus e quem escreveu. 

4. CONTEMPLAÇÃO: 

É diferente da oração e da meditação. Aqui é contemplar, olhar, é ficar olhando 

para Deus e Deus para você, o grupo ainda em silêncio. Pode ajudar cada um ler para si 

mesmo o trecho do Evangelho que foi meditado em grupo e ficar repetindo para si 

alguma frase que mais lhe tocou,podendo leressa frase lentamente em voz alta. 

5. AÇÃO: 
Aí é importante trocar ideias sobre como o Evangelho mexeu com a gente. 

Talvez não seja preciso decidir por alguma ação determinada, mas apenas pensar na 

mudança de comportamento nas pequenas atitudes que a leitura orante do Evangelho vai 

provocar em nós. 

Cantos e orações abrem e encerram a reunião.Nas últimas páginas encontram-se 

sugestões para Orações iniciais e também para cânticos de abertura e finais, a critério do 

grupo. 

Publicamos neste Livro Eletrônico os roteiros referentes aos 

Evangelhos do Ano A do Lecionário. 
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ANO A 
 

Semana antes do primeiro Domingo d do Advento 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 24,37-44 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu este Evangelho foi a primeira, a de Jerusalém, mais 

tarde liderada por Tiago, famoso “irmão do Senhor”, muito ligado às tradições dos 

judeus. Quando, porém, aconteceu a revolta que levou à tomada do poder em Jerusalém 

no ano 66, a comunidade dos discípulos de Jesus entendeu que aquilo era uma loucura 

esaiu, então, da cidade e foi caminhando por outras regiões fora da Palestina, buscando 

conquistar novos seguidores. 

A destruição de Jerusalém no ano 70, especialmente para essa comunidade, foi 

como se a mãe do cristianismo, a religião judaica, morresse antes de se cortar o cordão 

umbilical. O choque foi muito grande.Foi, como nas grandes catástrofes que acontecem 

pelo mundo afora, um verdadeiro “fim de mundo”. Para os discípulos, um começar tudo 

de novo, uma nova vinda de Cristo. 

Contexto: 

Esta última catequese ou discurso de Jesus no Evangelho segundo Mateus 

recolhe palavras de Jesus sobre o fim. Partindo da beleza e da riqueza do Templo, ele 

fala aos discípulos sobre a destruição de Jerusalém e o fim daquele Templo. Fala de 

forma a parecer uma segunda vinda sua, a vinda do Filho do Homem, um fim de 

mundo, que, de certo modo, foi o que aconteceu.   

Do fim que se podia esperar depois que os revoltosos galileus tomaram o poder 

na cidade, a hora era inesperada e pegaria a muitos de surpresa. Depois de falar disso no 

trecho que estamos lendo, Jesus vai insistir na necessidade de cada qual estar preparado, 

porque não sabe qual será a sua hora, o momento de sua prestação de contas a Deus. A 

catequese termina com o julgamento final da humanidade: “o que vocês fizeram ao 

menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram”. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 24,37-44 e responder: 

1. Que tem a ver a história bíblica do Dilúvio com esta “vinda do Filho do Homem”? 

(vv. 37-39) 

2. Os versículos 40 e 41 servem para a chegada do exército romano a fim de destruir 

Jerusalém? Servem também para casos semelhantes que acontecem hoje? 

3. Qual a consequência, o que cada um deverá fazer? (v. 42) 

4. E a comparação do ladrão, que não avisa a que horas vai invadir a tua casa, que 

sentido tem? (vv. 43-44) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade tinha saído de Jerusalém prevendo, sem saber quando, que iria 

acontecer, a destruição da cidade e do seu Templo. Quem pensou que nada iria 

acontecer se deu mal, foi levado pela enxurrada de soldados romanos, que arrasaram 

tudo. O que aconteceu há quinze anos (no ano 70) devia servir de lição para o ano 85, 

quando o Evangelho foi escrito. A comunidade viveu mais de quinze anos procurando 

descobrir nos fatos os apelos de Deus, buscando entender tudo como uma nova vinda do 

Senhor, um novo encontro com ele. Como ninguém conseguiria com antecedência saber 

o dia e o momento do fim de Jerusalém, assim também ninguém sabe quando será a 



4 

 

própria morte, o momento do encontro final com o Senhor. É preciso, então, estar 

sempre preparados para ir a esse encontro, que chega a qualquer hora. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 24,34-47 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho diz o que para nós hoje? Hoje qual seria o significado de ficar 

acordados, vigilantes? Será possível ver uma chegada de Jesus numa catástrofe, 

desastre, guerra ou outro acontecimento trágico? E nos momentos bons, alegres, cheios 

de esperança? Encontramos Jesusem tudo o que acontece no nosso dia a dia, como no 

momento de pedir ou prestar ajuda a alguém, no trabalho, em casa, em qualquer lugar 

ou situação? Podemos ver em todos os fatos uma “vinda do Filho do Homem”, uma 

chegada da salvação? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos mexeu com a minha cabeça e me fez 

pensar diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no 

trabalho, na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a Deus que nos ajude a fazer tudo o que ele espera de nós.  

Oremos!   (Silêncio)  

 Deus poderoso, só fazendo o que devemos é que vamos ao encontro de Jesus, que 
esperamos. Ajudai-nos a servi-lo em nossos irmãos, para sermos os abençoados que ele 
chamará para o reino de seu Pai. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo que convosco 
vive na unidade do Espírito Santo. 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do segundo Domingo do advento 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 3,1-12 

Pré-texto: 
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 A comunidade de cristãos judeus que nos deu este Evangelho, por um lado, 

esperava que o Messias iria estabelecer o mando ou reinado de Deus no mundo, por 

outro lado tinha um respeito tão grande pelo nome de Deus que dizia “os Céus” em vez 

de “Deus”. A chegada de Jesus será o começo do “reinado dos Céus”. 

 Então o reino ou reinado era de Cesar, o rei de Roma, tudo dependia dele. Agora 

chega o reinado dos “Céus”, agora é Deus quem vai mandar, por isso será preciso 

mudar as cabeças, a mentalidade das pessoas. É o resumo da pregação do Batista: 

Converter-se ou mudar as cabeças, porque o reinado dos “Céus” está chegando. 

 Os chefes do modelo religioso antigo, os fariseus, que dominavam o 

conhecimento da Lei de Deus e os saduceus, os ricos Sumos Sacerdotes e Anciãos, 

membros do Sinédrio, são chamados de víboras, de cobras venenosas. 

 Estamos também num ambiente totalmente rural, por isso, encontramos na boca 

de João Batista as comparações da peneira para abanar o trigo e a do fogo para queimar 

o cisco ou a palha. 

Contexto: 

 O Evangelho dos cristãos judeus falou primeiro da infância de Jesus, 

descendente de Davi e de Abraão e como novo Moisés que vem do Egito como guia e 

como figura do seu povo. 

A atividade de Jesus está sendo preparada pela pregação de João Batista e será 

iniciada pelo batismo do próprio Jesus. Antes de tomar a frente de seu movimento, ele 

se faz discípulo de João. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 3,1-12 e responder: 

1. Informação: “conversão” ou “penitência” é como em geral as Bíblias traduzem a 

palavra grega metanoia: metá de metamorfose e noia de paranoia, portanto, 

mudança de cabeça, de ideia, de pensamento, de ideologia. Qual era o resumo da 

pregação de João Batista? (v. 2) 

2. Como era a comida e a roupa de João Batista? Era coerente com a sua pregação? 

(v.4) 

3. Muita gente procurou João Batista? Eram pessoas comuns? O que faziam? (v. 5 e 6) 

4. E quando viu juntas pessoas dos movimentos religiosos (fariseus e saduceus) que 

brigavam entre si dentro do judaísmo, qual foi a reação de João Batista? (VV. 7-9) 

5. Que significa a comparação: o machado já está ao pé da árvore? (v. 10) 

6. Informação: Era um costume antigo dos judeus (Rt 4,7) que aquele que ia ficar em 

lugar de outro tirava-lhe as sandálias. Pergunta: João Batista poderia ficar como 

Messias, no lugar de Jesus? (v.11) 

7. Observar a comparação da peneira que alguém pega para abanar o trigo ou outro 

cereal que está no terreiro. Com ela joga para o alto o cereal e o vento separa o cisco 

ou palha do grão (v. 12). Que significado tem isso? O que é o grão e o que é a palha 

ou o cisco? Quem vai fazer essa separação? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus vivia numa disputa 

séria com os Rabinos fariseus que estavam comandando a religião e o povo judeu. Eram 

fariseus, mas estavam no lugar dos antigos saduceus (Sumos Sacerdotes e Anciãos) já 

mortos, que governavam o povo. Todos eles são traiçoeiros como uma cascavel. 

 Eles fizeram amizade com os romanos e não aceitaram Jesus, eles têm o apoio 

dos poderosos e querem acabar com a fé em Jesus, perseguindo os seus discípulos. João 

Batista já desmascarou essa turma de velhacos. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 
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Ler mais uma vez Mateus 3,1-12 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? João Batista nos ajuda a 

preparar a vinda de Jesus que celebramos no Natal? Suas roupas e sua comida estão de 

acordo com as nossas gastanças desse período? Chegou a hora de Deus mandar, é 

preciso fazer a metanoia, a mudança de cabeça, de pensamento, de mentalidade. Será 

possível vivermos isso? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça e me fez pensar 

diferente do que eu pensava. 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a Deus que as nossas preocupações não atrapalhem, mas ajudem a 

preparar a vinda de Cristo. Oremos!   (Silêncio)  

 Senhor, vós sois misericórdia, nós vos pedimos que os nossos deveres no mundo não nos 

dificultem encontrar o vosso Filho que vem, mas, instruídos pela vossa sabedoria, nós 

participemos de sua vida. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do terceiro Domingo do advento  

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 11,2-11 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu este Evangelho foi à primeira, a de Jerusalém. Esteve 

muito próxima dos discípulos de João Batista, que pensavam que o Messias esperado 

fosse ele e não Jesus. Era preciso ficar claro que o Messiasera Jesus e não João Batista. 

Quando narra o batismo de Jesus, o Evangelho faz questão de apresentar João se 

recusando a batizá-lo. Era como se o próprio Batista estivesse dizendo: “Eu é que tenho 

de ser seu discípulo e não você meu discípulo”.  

Contexto: 
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João Batista está preso. Ele havia dito a Herodes que não estava certo ele 

despedir a sua mulher, mandando-a de voltapara a casa do seu pai, o rei Aretas, a fim de 

ficar com a mulher de seu irmão Felipe, chamada Herodíades, sobrinha deles por parte 

de pai. Por isso, João se preocupa, pois sabe que, mesmo que Herodes o respeite um 

pouco, Herodíades vai fazer tudo para matá-lo. Será que Jesus é mesmo o messias? Se 

for, como parece, então seus discípulos têm agora de seguir Jesus. 

Texto: 

Ler novamente Mateus11,2-11e responder: 

1. Por que será que João Batista, que já está preso e pouco depois será morto, mandou 

os discípulos perguntarem a Jesus era ele o esperado Messias ou se ainda deviam 

esperar outro? (vv. 2-3) 

2. Jesus respondeu de maneira direta (“Sim!” ou “Não!”)? (vv. 4-6) 

3. Nos vv. 4-6 Jesus está falando simplesmente de milagres ou essas curas têm 

significados simbólicos? Quais seriam esses significados? 

4. Do que ele disse (4-6) o que poderia mais deixar alguns desiludidos ou 

decepcionados com Jesus?Por que ele chama de felizes os que não ficam 

decepcionados com ele? 

5. Do que Jesus falou sobre João para as multidões, o que é que o Batista não era e o 

que ele era? (vv. 7-10) 

6. Nós seremos maiores do que João Batista? Por quê? (v. 11) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade do Evangelho tem certeza: Jesus e não João Batista é o enviado 

de Deus. Ele traz a Boa Notícia completa para os pobres. Isso quer dizer que os leprosos 

deixam de ser impuros, excluídos; os que não enxergam, os cegos, abrem os olhos; os 

paralíticos ou paralisados, sem iniciativa, passam a se mover e andar; os surdos e 

mudos, os que não podem ouvir nem falar, agora escutam e falam. Já estavam mortos, 

agora têm nova vida. O sentido da missão de Jesus é esse, é levar essa boa notícia para 

os pobres deste mundo. E ninguém tem que se assustar ou ficar escandalizadocom isso. 

João é o último, mas é o maior dos profetas da Primeira Aliança. Ele faz a 

ligação da antiga com a nova Aliança. Mas a Nova Aliança, selada com a morte de 

Jesus, não tem comparação com a Primeira. O menor no reinado de Deus inaugurado 

por Jesus, o menor que seja na comunidade dos discípulos é maior do que João Batista. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 11,2-11 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho, lido dessa forma, diz o que para nós hoje? Hoje em nosso ambiente 

o que estamos fazendo para que nossa Igreja, nossa comunidade sejam uma comunidade 

dos pobres? O que temos feito para abrir os olhos dos que não enxergam, para soltar as 

línguas dos mudos, desamarrar os que estão de mãos e pés atados, para dar mais vida 

aos que já parecem mortos? Não será essa a melhor notícia para os pobres? Ou ficamos 

escandalizados com Jesus e não queremos que seja assim? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 
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Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, na 

comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.:Vamos pedir a Deus que nosso Natal seja verdadeiro conforme o Evangelho e 

nos dê a verdadeira alegria.  Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus de bondade, olhai o vosso povo que espera com fé o santo Natal. Com a vossa 
ajuda, queremos celebrar com alegria a vinda do Salvador. Por Nosso Senhor Jesus Cristo... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes do quarto Domingo do Advento 
Canto e oração inicial (a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 1,18-24 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus, como já vimos, é de 

cristãos judeus. É aquela que foi a primeira de todas, a de Jerusalém. Quando os 

“bandidos” galileus tomaram o poder na cidade (ano 66), os discípulos de Jesus saíram 

da cidade e arredores e foram caminhando por outras regiões fora da Palestina, 

buscando se organizar e conquistar outros seguidores e formar novas comunidades. 

Eles eram judeus e ainda estavam ligados à religião judaica. A destruição de 

Jerusalém, ocorrida no ano 70, foi como se a mãe tivesse morrido antes de se cortar o 

cordão umbilical. Era urgente conhecer melhor Jesus e organizar as comunidades, ainda 

mais que os fariseus, liderados Johanan Ben Zakkai, reorganizavam a religião judaica e 

queriam expulsar dela os judeus cristãos. 

Havia, então, três grupos de judeus: um, os que eram cristãos e nos deram este 

Evangelho, outro, os que seguiam Johanan Ben Zakkaicom os Rabinos fariseus e um 

terceiro grupo, os judeus que não eram cristãos nem seguiam os fariseus. 

Para os judeus cristãos era preciso, então, organizar as comunidades conhecendo 

melhor Jesus e seguindo a sua palavra. Era preciso também conquistar o terceiro grupo 

de judeus para se tornarem também eles discípulos de Jesus. 

Na casa do judeu quem manda é o homem, o pai. O casamento judeu era assim: 

havia um primeiro compromisso a partir do qual eles já eram considerados casados. Isso 

podia durar até um ano, cada um morando na sua casa. O segundo passo era o casal 

começar a morar junto. 

Contexto: 

Um Evangelho de cristãos judeus só poderia iniciar falando da origem judaica de 

Jesus, descendente de Abraão, descendente de Davi, o mais famoso rei dos judeus. 

Depois de dar o nome de todos os homens dos quais Jesusera descendente (além de 

Maria, só falou de outras três mulheres), chegou o momento de dizer como foi a geração 

de Jesus, filho de Deus. 
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Texto: 

Ler novamente Mateus 1,18-24 e responder: 

1. Maria, a Mãe de Jesus, ficou grávida depois de uma relação sexual com José? (v. 

18) 

2. José, seu noivo, ou já considerado esposo,pela lei, deveria ter feito um escândalo e 

desistido do casamento. Por que não fez isso? (v. 19) 

3. Deus lhe explicou o que estava acontecendo? Como? (vv. 20-21) 

4. Informação: Para o judeu, autoridade era sempre o homem. Nesse Evangelho dos 

cristãos judeus, quem deverá dar nome ao menino? 

5. Esses acontecimentos realizam uma palavra da Escritura? (vv. 22-23) No Evangelho 

escrito para os judeus seria importante dizer isso? 

6. O que fez José ao acordar? (vv. 24-25) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Jesus precisa ser apresentado a todos os judeus. Ele foi um galileu pobre, 

pregador popular itinerante que transmitia uma força muito grande em suas palavras e 

em seus gestos, mas que morreu crucificado como se fosse o maior dos bandidos. Deus, 

porém, aprovou tudo o que ele fez, ressuscitando-o dos mortos. Ele é o Messias 

esperado por todos os judeus, ele é o “Filho de Deus”. 

“Filho de Deus” no caso de Jesus não é só um título que era dado também a 

muitos reis. Não. A geração de Jesus foi diferente, ele foi gerado sem a relação do 

homem com a mulher, ele foi gerado por um sopro, um vento, uma força de Deus, o 

Espírito Santo. Espírito é o mesmo que sopro, vento, força invisível. 

José, considerado pai de Jesus, é um homem justo, correto, que confiava em 

Maria e não queria fazer escândalo. Ele é o chefe da família como em toda a família 

judaica, ele é que recebe o aviso de Deus sobre a geração diferente de Jesus. Ele é que 

vai dar nome ao menino. Será o mesmo nome de Josué, o grande herói que conquistou a 

terra prometida, nome que significa Deus salva, Deus livra dos pecados. 

Esse tipo de nascimento realiza as palavras das Escrituras Judaicas (capítulo 7 de 

Isaías) que falam de uma moça que fica grávida e dá à luz um menino que é o Emanuel, 

o “Deus conosco”. É assim que se apresenta Jesus para os judeus. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 1,18-24 

Espelho para nós hoje: 

Este Evangelho, lido dessa forma, diz o quê para nós hoje? Quando tem de 

conversar com alguma pessoa para dar um conselho ou ajudá-la a entender a realidade, 

a gente procura um jeito de falar que agrade aquela pessoa, que ela vai aceitar bem,ou 

fala sem esse cuidado? José não agiu de acordo com a lei, porque era justo. Às vezes a 

gente não precisa também esquecer a lei para ser mais justo com as pessoas? Ou tem 

que sempre cobrar o que manda a lei? Deus fala com a gente também como falava com 

José? Você já percebeu algum recado de Deus ou nem presta atenção no que acontece? 

2. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

3. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 
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4. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir que, celebrando o Natal, passemos pelas lutas da cruz para chegar à vitória 

da ressurreição. Oremos!   (Silêncio)  

 Senhor, pelo anúncio do anjo, soubemos que o vosso Filho divino, se fez homem como nós. 
Dai-nos, então, esta graça, que sua morte de cruz nos conduza, passo a passo, para a glória 
da ressurreição. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

Semana antes da Solenidade da Epifania 
Canto e oração inicial (a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 2,1-12 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus é a de Jerusalém a dos 

primeiros discípulos.  

Os pequenos proprietários da Galiléia que haviam hipotecado e perdido suas terras 

para os ricos Anciãos de Jerusalém, sem meios de sobrevivência, começaram a formar 

grupos de assaltantes.Umdia, uniram-se os diversos grupos e foram para Jerusalém, 

onde entraram triunfalmente, proclamando o líder deles como o Messias, o “filho de 

Davi”. Os soldados romanos caíram fora. Eles mataram os Sumos Sacerdotes e os 

Anciãos, para quem haviam perdido suas propriedades, queimaram os documentos das 

hipotecas e passaram a comandar Jerusalém. 

Quando aconteceu isso, a comunidade dos discípulos de Jesus saiu da cidade. Cada 

qual levou o que pode e o restante ficou para trás. Foram juntos para fora da Palestina, 

porque sabiam que as coisas lá não ficariam muito agradáveis, pois Roma iria mandar 

seu numeroso exército que estava na Síria vir “acabar com a brincadeira”. E foi o que 

aconteceu. 

Andando de lugar para lugara fim de conseguir sobreviver e também levar a outros a 

mensagem de Jesus como Messias, salvador do mundo, esses cristãos de Jerusalém 

sentiram que o povo de fora da Palestina estava aceitando bem a fé em Jesus. Não eram 

judeus, não conheciam suas Escrituras Sagradas, mas pareciam estar entendendo Jesus 

melhor do que muitos judeus e seus chefes. Eram pessoas que falavam muito em astros 

e estrelas, que se orientavam pelas posições dos astros e pelos horóscopos, mas queriam 

buscar e entender Jesus. 

Contexto: 

O Evangelho já havia falado da origem de Jesus, tinha mostrado como ele era judeu, 

descendente de Abraão e também descendente de Davi, o famoso rei dos judeus. Jesus 

sendo o filho de Davi, o Messias esperado, naturalmente deveria nascer em Belém, terra 
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de Davi. Em Jerusalém morava Herodes, que, sob as ordens de Roma governava a 

nação há mais de trinta anos, com o título de “Rei dos Judeus”, que o Imperador 

Augusto lhe concedeu. 

Herodes governava com mão de ferro. O povo o odiava. Era um homem violento e 

tinha medo de perder o seu poder, tanto que matou dois de seus filhos e duas de suas 

dez mulheres, desconfiado de que estavam tramando a morte dele. Os Sumos Sacerdotes 

representavam o poder religioso, e os doutores da Lei, Escribas ou Rabinos é que faziam 

a cabeça do povo explicando a Escritura nas celebrações nas Sinagogas. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 2,1-12 

1. O que os magos do Oriente perguntaram em Jerusalém? Qual era a intenção deles ao 

perguntar sobre o Menino? (v. 2) 

2. Como Herodes e o pessoal de Jerusalém reagiram ao saber da notícia? (v. 3) 

3. Herodes e o pessoal de Jerusalém conheciam a Bíblia? (vs. 4-6) 

4. Qual era a verdadeira intenção de Herodes ao querer saber do Menino? 

5. Quem reagiu melhor à notícia do nascimento de Jesus: Os que conheciam bem a 

Bíblia ou os que só tinham notado uma estrela diferente no céu? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho 

Quandoo Evangelho estava sendo escrito, os grandes inimigos das comunidades que 

escreviam o Evangelho eram os chefes do judaísmo oficial. Eram principalmente os 

Rabinos fariseus. Eles, mesmo sendo conhecedores das Escrituras Sagradas de seu 

povo, não foram capazes de aceitar Jesus. Ficaram do lado do poder romano, de quem 

conseguiam privilégios, como os Escribas e os Chefes dos Sacerdotes de Jerusalém 

ficam do lado de Herodes. Os que não eram judeus, que não tinham as Escrituras e 

apenas se deixavam orientar pelas estrelas, esses foram capazes de descobrir o 

nascimento do MessiasJesus e sair à procura dele. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Este Evangelho entendido dessa forma diz o quê para nós hoje? Basta saber, 

conhecer bem a Bíblia para a gente ser verdadeiro discípulo de Jesus? Não há gente que 

parece mais distante e, no entanto, está mais perto de Jesus do que se pensa? Que é mais 

importante: é saber tudo ou sair procurando? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez 

pensar diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 
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 C.: Vamos pedir a Deus que a fé em Jesus seja a estrela guia de nossa vida. 

Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, vós revelastes o vosso Filho a todas as nações, guiando-as por uma estrela. 
Concedei que nós, guiados pela fé, cheguemos um dia a ver a vossa face no céu. Pelo 
mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

QUARESMA 
 

Semana antes do primeiro Domingo da Quaresma 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus 4,1-11 

Pré-texto: 

As comunidades de onde nos veio este Evangelho eram comunidades de judeus 

cristãos que queriam que outros judeus também se tornassem cristãos. Sempre tentavam 

convencer as pessoas, insistindo em que Jesus realizou tudo que estava nas Escrituras. 

O ponto de partida da fé judaica que nos deu a Bíblia é o êxodo, a caminhada do 

povo pelo deserto durante quarenta anos, suas tentações e erros e sua experiência de 

Deus. Apresentar Jesus aos judeus significa mostrar que ele refez a caminhada do povo 

que passou quarenta anos no deserto, teve fome e sede e inúmeras tentações ou 

provações. 

Contexto: 

Jesus deixou a Galiléia, sua terra, para ir aonde João batizava, a fim de tornar-se 

discípulo dele. João resistiu à ideia, pois sabia que Jesus era maior do que ele e só 

concordou em batizar Jesus, porque este era o Projeto de Deus: Jesus deveria começar 

como um pobre e pecador a mais que procurava o batismo de João.  

Mas ao sair da água vê o Espírito de Deus descer sobre ele e pousar como uma 

pomba, enquanto a voz do céu dizia ser Jesus o Filho do agrado do Pai, ou o servo do 

agrado do Senhor, que salva pela coerência e resistência ao sofrimento. Esse Espírito de 

Deus leva Jesus para o deserto, para refazer o trajeto do povo de Deus.  

Texto: 

Ler novamente Mateus4,1-11e responder: 

1. Para onde o Espírito conduziu Jesus? (v. 1)  

2. O número quarenta (dias) no deserto (v. 2) lembra alguma coisa? Veja 

Deuteronômio 8,2. 

3. Qual foi a primeira tentação de Jesus? (v. 3)  
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4. O que Jesus responde à tentação? (v. 4)  

5. Qual a segunda tentação? (vv. 5-6)  

6. Como Jesus responde a essa tentação? (v. 7)  

7. Qual foi a terceira tentação? (vv. 8-9)  

8. Qual a reação de Jesus diante da terceira tentação? (v. 10)  

9. Essas três tentações ainda nos acontecem? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

O relato das tentações de Cristo é apresentado de maneira a mostrar que ele 

reviveu pessoalmente as “tentações” (Dt 8,2) do povo judeu no deserto. Antes de chegar 

à Terra Prometida que jorra leite e mel, o povo viveu quarenta anos no deserto, cheio de 

dificuldades e provações.Da mesma forma Jesus, que vai nos introduzir no Reino de 

Deus, primeiro vive quarenta dias de deserto e provações. 

O povo passou fome no deserto, assim, depois de quarenta dias de jejum, 

também Jesus teve fome. O povo foi alimentado com o maná, o alimento do céu que 

Deus lhes mandou e, após as tentações, os anjos serviram Jesus.  

O livro do Deuteronômio explica o sentido do maná. Com este alimento o povo 

aprende que não é só de pão que se vive, mas de qualquer coisa que sai da boca de 

Deus. Citando essa passagem Jesus afasta a primeira tentação, a tentação da comida, do 

consumismo. 

Quando o tentador citou uma passagem da Escritura, tão cara aos judeus, para 

dizer que Jesus podia exigir um milagre, Jesus responde com outra palavra da Escritura: 

“Não tentarás o Senhor, teu Deus”. 

A tentação do poder e da fama é vencida também com uma palavra da Escritura: 

não há outro deus, nem mesmo o poder e o dinheiro, “só ao Senhor teu Deus adorarás, 

só a ele cultuarás!”. 

Jesus revive essas tentações como um Segundo Moises: a menção dos “quarenta 

dias e quarenta noites” lembram o jejum idêntico do patriarca (Dt 9,9-10; Ex 34,27-28). 

Aí Moisés deu os mandamentos da Primeira Aliança, Jesus vai ensinar a Nova Lei da 

Segunda Aliança.  

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 4,1-11 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho lido dessa forma diz o que para nós hoje? A situação atual é muito 

diferente da situação de quando o Evangelho foi escrito? As tentações do pão ou do 

consumismo, a tentação de exigir de Deus milagres em meu favor e a do poder e riqueza 

hoje já não existem; ou existem? Qual é a que mais nos atinge e a que mais nos aflige? 

Em que pontos a situação de hoje é semelhante e é diferente da situação de quando o 

Evangelho foi escrito? Hoje existe um povo que caminha, sonhando realizar o reinado 

de Deus na terra como no céu? Ele ainda está cercado de perigos e tentações? Ou este 

povo já esqueceu o sonho e cada um só pensa na própria aposentadoria? 

3. ORAÇÃO 
Oque esse texto, como nós lemos, me faz dizer a Deus 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 
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5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.:Vamos pedir a graça de, nesta quaresma, chegarmos mais perto de Jesus Cristo. 

Oremos!   (Silêncio)  

 Senhor Deus, nesta quaresma nós pedimos a vossa ajuda para conhecermos melhor Jesus 
Cristo, que nos ama. Queremos ser mais cristãos, amando-nos de verdade, sempre, por 
toda a vida. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do segundo Domingo da Quaresma 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 17,1-9 

Pré-texto: 

Pré-texto é o que vem antes do texto, o que acontecia antes e foi o pretexto, a 

razão de ser, o objetivo do texto. O contexto vai mostrar-nos com clareza que o objetivo 

do episódio da Transfiguração nos três Evangelhos (Mateus e Lucas seguem Marcos de 

perto) é levar os discípulos a acreditar no fracasso da cruz como caminho do 

reerguimento, da ressurreição. 

Não pretende só falar da dificuldade em aceitara ideia da morte e humilhação de 

Jesus, como tal. Falada sua consequência principal: O discípulo deve pegar a própria 

cruz e seguir o Mestre! O evangelista não tem intenção de acusar a incompreensão de 

Pedro e companheiros, quer falar aos dirigentes e fiéis da sua Igreja, de quando e onde o 

Evangelho é escrito. Não tem a intenção de ser uma janela para o passado (a primeira 

etapa, os acontecimentos). Tem por objetivo ser um espelho para hoje, quando o 

Evangelho é escrito, a quarta etapa. Como diz o pessoal da roça, “está batendo na 

cangalha para o burro entender”. E queira Deus o burro de hoje entenda! 

Contexto: 

Pouco antes, Jesus perguntou aos discípulos quem o pessoalandava dizendo que 

Ele era; depois perguntou quem os discípulos pensam que Ele é. Pedro, então, confessa 

a fé dos discípulos. Em seguida Jesus, começa a anunciar a sua morte de cruz, mas 

Pedro, que tinha acabado de dizer que ele era o Messias, discorda, dizendo que Deus 

não permitiria uma coisa dessas. Jesus chama Pedro de pedra no caminho, de satanás, 

empecilho ou inimigo, e manda que ele passe para trás dele. Por fim diz a todos que, se 

alguém quer ser seu discípulo, deve pegar a própria cruz, renunciar à sua vida e segui-

lo. 

Está difícil de entender, tanto que logo adiante Jesus está falando da sua morte 

de cruz e os doze estão discutindo sobre qual deles seria o principal e, mais adiante, 

Jesus fala mais uma vez de sua morte, mas Tiago e João pedem os primeiros lugares. 
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Texto: 

Ler novamente Mateus 17,1-9e responder: 

1. Informação: O alto da montanha é o lugar do encontro com Deus. Ali a pessoa está 

afastada deste mundo e mais perto de Deus, é o lugar da oração. Pergunta: Para que 

Jesus levou consigo para a montanha mais alta Pedro, Tiago e João? (v. 1)  

2. Como ficou a aparência de Jesus diante dos discípulos? (v. 2) Que significado tinha 

isso para os discípulos que não queriam aceitar o caminho da cruz (16,21-22)? 

3. Informação: A “Lei”, a primeira parte da Bíblia, é atribuída a Moisés. Elias é o mais 

famoso dos profetas. “Profetas” era o nome que davam à segunda parte da Bíblia. 

Pergunta: Que assunto a Bíblia inteira, a Lei e os Profetas, Moisés e Elias, estariam 

conversando com Jesus (v. 3)?  

4. O que Pedro disse a Jesus? (v. 4) Estava entendendo alguma coisa? 

5. Informação: A nuvem era sinal da presença de Deus, era como se Deus descesse na 

nuvem. Pergunta: O que aconteceu quando Pedro ainda falava? (v. 5) 

6. Que dizia a voz do Céu, ou de Deus? Compare com Is 42,1ss. O que é que Jesus 

estava dizendo e que eles não queriam ouvir? 

7. Informação: Segundo a Bíblia, ninguém pode ver Deus; se vê, morre. Pergunta: O 

que fizeram os discípulos ao verem a nuvem e ouvirem a voz vinda do céu? (vv. 6-

8) Por quê? 

8. O que Jesus ordenou a eles quando desciam da montanha? (v. 9) Por que será? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

O Evangelho segundo Mateus cuida, principalmente, de mostrar Jesus como o 

novo Moisés. Assim, espera convencer os judeus de que a lei antiga é ultrapassada pela 

Lei de Jesus Cristo. Por isso, ao contrário de Marcos 9,4, Mateus cita Moises antes de 

Elias (v. 3). Ele também é o único Evangelista que fala do brilho da face de Jesus (v. 2) 

que lembra o brilho da face de Moises no Sinai (Ex 34,29-35; 2 Cor 3,7-11). 

Além disso, é preciso convencer os discípulos de que o caminho da salvação é o 

caminho da cruz. Para o judeu, a cruz é uma maldição divina (Dt 21,22-23). Esse 

pensamento deve ser superado, pois todo aquele que quiser ser discípulo de Jesus, todo 

aquele que sonhar chegar com ele à ressurreição, tem de pegar a própria cruz e seguir o 

caminho dele. Jesus fala disso, mas muitos têm dificuldade em ouvir. E, para chegar a 

ver o brilho de sua face é preciso ouvi-lo e segui-lo. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 17,1-9: 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho lido dessa forma diz o que para nós hoje? A situação atual é muito 

diferente da situação de quando o Evangelho foi escrito? Hoje todos aceitam 

tranquilamente que ser discípulo de Jesus é segui-lo no caminho da cruz,é sacrificar-se 

pelos outros? Que ser cristão é remar contra a corrente do poder, da riqueza, da fama e 

do prestígio? Que a ressurreição, a vida nova para nós e para a humanidade toda, vem 

não dos poderosos, grandes e famosos, mas dos fracos, pequenos e escondidos? 

Gostamos de ouvir falar desse assunto? Em que pontos a situação de hoje é diferente da 

situação daquele tempo? Em que pontos é semelhante? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez 

pensar diferente do que eu pensava? 
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Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a graça de ouvir Jesus que fala do fracasso da cruz, único caminho de 

salvação. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus que hoje mandaste ouvir sempre o vosso Filho e seguir o que ele diz, alimentai-nos 
com a sua Palavra e fazei que a fé nos ajude a ver em seu rosto de homem a glória do 
nosso bom Deus, que enche o mundo de alegria. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do terceiro Domingo da Quaresma 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler João 4,5-42 

Pré-texto: 

A comunidade dos discípulos amados começou com judeus que esperavam o 

Messias como todos os outros judeus. Eram discípulos de João Batista e passaram a 

seguir Jesus. Isso pode ser observado no chamamento dos primeiros discípulos (Jo 1,19-

51), diferente daquilo que se encontra nos outros três Evangelhos. 

Um segundo grupo que veio a fazer parte da Comunidade era de judeus de fora 

da Palestina, que não davam tanta importância ao Templo e até criticavam a exploração 

que ali havia. Por isso, no Evangelho Segundo João, Jesus denuncia a exploração do 

Templo logo no início, enquanto que nos outros Evangelhos isso acontece só na última 

semana de Jesus. 

O entendimento dessa denúncia também é outro. A Comunidade entendeu que 

Jesus não estava corrigindo o que havia de errado no Templo com a intenção de 

melhorá-lo. Entendeu que o verdadeiro lugar de encontro com Deus é ele, Jesus, e não o 

Templo de Jerusalém, que poderia ser destruído, como aconteceu. 

 Tudo isso abriu caminho para a entrada de samaritanos nas Comunidades, pois 

eles não aceitavam o Templo de Jerusalém. Eram descendentes do reino de 

Israeldestruído há muitos séculos pelos assírios. Os assírios tinham deportado grande 

parte da população e levado para lá prisioneiros de guerra oriundos de outras nações. 

Esses, com o tempo, tiveram influência na formação do povo samaritano. Samaria já 

havia cultuado cinco diferentes divindades e atualmente cultuava Javé no seu Templo 

do monte Garizim.  
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Jesus propriamente não evangelizou a Samaria, quem levou até lá a fé cristã 

foram os discípulos. Mas foi a morte de Jesus ocorrida depois do meio dia, como a do 

cordeiro pascal, que abriu o caminho da fé para os samaritanos. Aí Jesus se tornou a 

nova fonte deles. 

Contexto: 

Depois da conversa com Nicodemos, chamado de “o Mestre de Israel”, que não 

entendeu Jesus, foi procurá-lo à noite e saiu no escuro, o Evangelho fala, então, do 

grupo dos discípulos de João Batista, que também tem dificuldade em aceitar Jesus 

como Messias. Os samaritanos vão entender e aceitar Jesus? Como? 

Texto  

Ler novamenteJoão 4,5-42 e responder: 

1. Informação: Mais do que contar algum episódio histórico da vida de Jesus, este 

Evangelho pretende mostrar como os samaritanos começaram a fazer parte das 

comunidades dos discípulos de Jesus. Pergunta: Será que os membros das 

comunidades que nos deram este Evangelho conseguiram se aproximar dos 

samaritanos e fazê-los tornarem-se discípulos de Jesus? Como? 

2. Como Jesus “puxa prosa” com a Samaritana? (v. 7) 

3. Qual é a primeira coisa que a mulher samaritana diz de Jesus? (v. 9) 

4. Depois (v. 19) Jesus é um profeta, mais adiante é o Messias, o revelador de Deus (v. 

25). Qual é a última coisa que o pessoal daquela cidade da Samaria diz sobre Jesus? 

(v. 42) 

5. Meio dia será hora boa para ir à fonte buscar água? Era a hora depois da qual 

matavam o cordeiro da Páscoa. Será que isso pode ter algum simbolismo? 

6. Jesus será maior que o "pai Jacó que deu esta fonte"? 

7. Que água será essa que Jesus (a comunidade) prometeu aos samaritanos? Leiam 

neste Evangelho (Jo 7,37-39) qual é o simbolismo da água. E, na morte de Jesus, ele 

primeiro inclina a cabeça (morreu), depois entrega ou comunica o Espírito (Jo 

19,30) e também, quando lhe abrem o peito com a lança, escorrem sangue e água(Jo 

19,34). 

8. Informação: Os samaritanos, no passado, tinham adorado cinco divindades 

diferentes. No momento cultuavam Javé. Os maridos da mulher (v. 18) será que 

podem ter algum simbolismo? 

9. Jesus (a comunidade) entrou na discussão sobre o lugar de adorar a Deus? (v. 20-24) 

Isso pode ter algumaimportância para nós hoje? 

10. Que outros simbolismos encontraram nessa estória? Exemplos: o cansaço ou 

trabalho de Jesus (v. 6 e v. 38), a mulher pedir a Jesus que lhe dê da água que ele 

promete (v. 15), deixar sua jarra vazia à beira da cisterna (v. 28), os discípulos 

desconfiarem da conversa de Jesus com a mulher (v. 27) Seis maridos! Está faltando 

um. Quem será o sétimo e definitivo? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

No episódio todo há uma clara evolução do entendimento da pessoa de Jesus 

pelos samaritanos, que agora fazem parte da comunidade. Jesus é visto primeiro como 

um judeu que não respeita os preconceitos: o judeu não usava vasilha dos samaritanos, 

Jesus não tem vasilha e pede de beber à samaritana. Fora de casa mulher não podia 

conversar com homem nenhum, nem com o próprio marido, Jesus conversa com ela. 

Depois a mulher pergunta a Jesus se ele seria maior que o Pai Jacó. Pouco mais adiante 

ela diz: “vejo que tu és „um profeta”. Em seguida, Jesus é o Messias semelhante a 

Moisés e revelador de Deus que os samaritanos esperavam. No final, os cidadãos da 

Samaria dizem reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo. 



18 

 

A entrada dos samaritanos alargou os horizontes da comunidade. No princípio, 

os discípulos eram apenas judeus, discípulos de João Batista, que esperavam um 

Messias nacional, como a maioria dos judeus esperava. Os samaritanos fizeram a 

comunidade entender que Jesus não é o Messias nacional dos judeus, nem só também 

dos samaritanos, mas é o Salvador do mundo. A fé em Jesus deve chegar a todo o 

mundo. 

A hora a partir da qual Deus será adorado por todo o mundo em espírito e 

verdade é agora, depois do meio dia, hora da morte do cordeiro pascal. Na morte ou 

sangue de Jesus vai morrer o Messias “rei dos judeus” e será comunicado a todos o 

espírito de amar como ele amou, simbolizado na água. 

A samaritana teve cinco maridos, como seu povo adorou cinco deuses diferentes. 

Há um sexto marido, que não é dela, como Javé, que os samaritanos então cultuavam, 

não é o Deus deles, é o Deus dos judeus. O sétimo e definitivo marido só pode ser Jesus 

que, ao conversar tanto com a mulher, deixa suspeitas na cabeça dos discípulos. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezJoão 4,5-42 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho lido dessa forma diz o que para nós hoje? Sabemos nos aproximar 

das pessoas para levar-lhes o olhar do Evangelho como fez Jesus através dos discípulos 

que evangelizaram a Samaria? A situação atual é muito diferente da situação de quando 

o Evangelho foi escrito? Em que pontos é diferente? E em que pontos é semelhante? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a graça de reconhecer o nosso pecado, para que a gente possa se 

reerguer. Oremos!   (Silêncio)  
 Ó Deus, vós sois bondade infinita e misericórdia sem fim. Por isso, todo pecador consegue o 

vosso perdão pela oração e pelo jejum. Concedei que nós, o vosso povo, curvados pela 
consciência do pecado, possamos nos erguer com a ajuda da vossa misericórdia. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Semana antes do quarto Domingo da Quaresma 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler João 9,1-41 

Pré-texto: 

A Comunidade dos Discípulos Amados começou com os judeus que esperavam 

o Messias como todos em geral. Eram discípulos de João Batista e passaram a seguir 

Jesus. Isso pode ser observado no chamamento dos primeiros discípulos (Jo 1,19), 

diferente daquilo que nós lemos em Mateus, Marcos e Lucas. 

Em Caná, onde Jesus iniciou os seus sinais com o vinho da Nova Aliança, ele dá 

vida ao filho de um gentio, um funcionário do Império Romano. Foi o segundo sinal. O 

fato simboliza que os gentios ou não judeus também entram para a Nova Aliança, a 

Comunidade dos Discípulos Amados. 

Os chefes judeus não devem ter gostado nada disso. Ainda mais que, quando o 

Evangelho foi escrito, um grupo de Rabinos fariseus estava comandando a religião 

judaica e já havia decidido que quem não fosse fariseu devia ser expulso da sinagoga. 

Os discípulos de Jesus eram os primeiros a serem expulsos. 

Esses Rabinos fariseus tinham um trunfo: haviam conseguido para os seus 

seguidores o privilégio de não precisar participar do culto imperial.Quemnão fosse aos 

templos do Império para cultuar o Imperador como se ele fosse um ser divino corria o 

risco de prisão e de morte. Só os que seguiam esses Rabinos não precisavam frequentar 

esses cultos. Com isso, elesqueriam forçar todos os judeus a segui-los cegamente. 

A comunidade dos discípulos amados não tinha essa força. Aliás, nem pretendia 

ser guia de ninguém. 

Nessa época, além disso, o Batismo já era chamado de iluminação. Tornar-se 

cristão é abrir os olhos e enxergar por si mesmo, iluminado apenas pelo Cristo e não por 

qualquer chefe ou ministro. Tornar-se cristão significa deixar de ser cego, abrir os olhos 

e, não, mudar de guia. 

Contexto: 

A partir do capitulo 5, depois da cura do paralitico no dia de sábado, até o 

capítulo 8,nas falas de Jesus,a Comunidade vem discutindo com os Rabinos fariseus 

liderados por Johanan Ben Zakkai. Estes dizem que Jesus é um louco samaritano, que 

diz blasfêmias contra Deus, afirmando ser Filho de Deus. O capítulo 8 termina quando 

pegam pedras para atirar em Jesuse ele sai do Templo. 

Texto: 

Ler novamenteJoão 9,1-41e responder: 

1. Jesus sai do Templo dos judeus em Jerusalém (8,59). Ao passar, vê um cego de 

nascença. Onde estava este cego? O que isso quer dizer? (v. 1) 

2. Estava no Templo, nasceu cego. A culpa é dele ou dos seus pais? (vv. 3-5)  

3. Que significado pode ter Jesus (v. 6) ungir com barro os olhos do homem? Barro 

lembra o que na Bíblia? Ungir, unção nos lembra o quê? 

4. E (v. 7) “lavar-se na piscina do Enviado” lembra o quê? Qual foi o resultado desse 

banho? 

5. Informação: Quando o Evangelho estava sendo escrito, o grande inimigo das 

comunidades cristãs que nos deram este Evangelho era o grupo de Rabinos fariseus 

que dominava a religião judaica. O judeu que se tornasse cristão estava expulso do 

povo judaico, não podia mais conviver com seus parentes judeus e perdia o 

privilégio de não precisar adorar o Imperador Romano. Alguns judeus tinham 
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simpatia pela comunidade, tinham vontade de se tornarem cristãos, mas tinham 

medo de serem expulsos. Pergunta: Comparar os personagens: o cego, os vizinhos e 

conhecidos, os pais do cego eos fariseus-judeus com aquilo que, quando o 

Evangelho era escrito, estava acontecendo entre os fariseus, os cristãos e os judeus 

medrosos, mas simpáticos à fé em Jesus? 

6. Quem é mais cego, os Rabinos fariseus, os antigos guias, que têm sempre uma 

resposta pronta: “amassou barro no sábado, pecou, não é de Deus” ou o cego que 

eles perderam? (vv. 24-33) 

7. Qual é a missão de Jesus neste mundo, que tem alguns poucos guias e muitos cegos? 

(vv. 39-41) 

Espelho para a rede decomunidades que nos deu o Evangelho: 

Jesus viu o cego de nascença no ambiente dos judeus. Era cego de nascença, 

muitas vezes o Evangelho repetiu isso. Nasceu cego quem nasceu guiado por outros, no 

caso, pelos Rabinos fariseus. A Comunidade dos Discípulos Amados era, na sua 

maioria, de judeus. Eles abriram os olhos, foram iluminados por Cristo e deixaram de 

ser guiados pelos Mestres fariseus. Quem abertamente se tornou cristão aceitou ser 

expulso da sinagoga, a comunidade judaica, aceitou perder os privilégios dos judeus, 

aceitou ficar afastado dos amigos e parentes que não se tornaram cristãos. Foi o que 

aconteceu com o ex-cego. Muitos têm simpatia pela fé em Jesus, mas não se 

manifestam, têm medo de serem expulsos da sinagoga e perderem seus privilégios. São 

os pais, os antigos amigos e vizinhos do cego. 

2. MEDITAÇÃO 
 Ler mais uma vezJoão 9,1-41 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho lido dessa forma diz o quê para nós hoje? A situação atual é 

muito diferente da situação de quando o Evangelho foi escrito? Hoje ainda existem 

cegos de nascença? É preferível um modelo religioso, social ou político, onde há uns 

poucos que enxergam enquanto a grande maioria é de cegos, ou um modelo sem guias, 

onde todos sejam videntes? Não é mais fácil seguir um guia do que enxergar por si 

mesmo? Quais são os guias e quais são os cegos de hoje? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 
 C.: Apesar de pecadores, vamos pedir a graça de preparar-nos com entusiasmo para 

a Páscoa deste ano. Oremos!   (Silêncio)  
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 Ó Deus, por Jesus, nosso irmão, o vosso povo pecador se faz de novo vosso amigo, volta a 
ser povo de irmãos. Dai-nos, então a graça de preparar nossa Páscoa com a alma toda em 
festa, com entusiasmo e com fé. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

Semana antesdo quinto Domingo da Quaresma 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler João 11,1-45 

Pré-texto: 

 A Comunidade dos Discípulos Amados vivia em conflito com os “judeus” do 

chamado Judaísmo Formativo. O Mestre judeu ou Rabino Johanan Ben Zakkai tinha 

reunido outros mestres, também fariseus como ele, para decidir que os discípulos de 

Jesus não poderiam mais ser considerados judeus, mesmo que fossem da família judaica 

mais tradicional. Ele havia conseguido do Imperador Romano que o seu grupo, os que 

eles considerassem judeus, teria o privilégio de não precisar participar do culto imperial. 

E quem não participava daquele culto onde o deus era o Rei de Roma, podia até ser 

condenado à morte. 

 Para os fariseus a ressurreição é só no fim do mundo, “no último dia”. Quem 

morre fica no fosso debaixo da terra, o lugar dos mortos, que na versão antiga do Credo 

chamávamos de “infernos” e na versão atual de “mansão dos mortos”, até “o último 

dia” da humanidade no mundo. 

 Mas, para a rede de comunidades dos Discípulos Amados, Jesus ressuscitou “ao 

terceiro dia”, não no “último dia”. O discípulo de Jesus também ressuscita, tem vida 

nova não no “último dia”, mas agora, já, mesmo que seu cadáver já ou ainda não esteja 

cheirando mal. A ressurreição de Jesus abriu as portas do reino da morte e quem lá 

estava já pode sair. 

 Além disso, as Comunidades dos Discípulos Amados não admitem o sistema dos 

judeus seguidores de Johanan Ben Zakkai. Para esses os discípulos devem estar 

totalmente submissos aos dirigentes, pois só os mestres conhecem todos os 

mandamentos e suas explicações. Só eles têm iniciativa e os discípulos devem estar de 

mãos e pés atados, além de não terem rosto, identidade, nem poderem ver nem falar por 

si mesmos. 

Contexto: 

 A hora de Jesus está se aproximando, já tentaram apedrejá-lo, logo Maria vai 

ungir seu corpo para a sepultura. Como ele dá a vida, aqueles que representam as forças 

da morte vão decidir matá-lo e ele vai morrer não só pela nação judaica, mas para reunir 

todos os filhos de Deus. A sua morte será a sua glória e a vida nova para o mundo, a 

Ressurreição será o primeiro dia, começo de uma nova criação. A comunidade ou 

fraternidade de seus amigos é onde acontece a ressurreição, a vida nova. 

Texto: 

Ler novamente João 11,1-45 e responder: 
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1. Esse doente chamado Lázaro tinha ligação com outras pessoas? Que tipo de ligação? 

E, com Jesus, tinha também alguma ligação? (v. 1-5) Era só com Jesus? (v. 11) 

2. Qual o significado dessas ligações: irmãos entre si e amigos de Jesus? 

3. Tomé é Gêmeo (Dídimo em grego) de quem? O que ele diz (v. 16) pode explicar? 

4. Marta (v. 21), Maria (v. 32) e os judeus seus amigos (vv. 36-37) esperavam que 

Jesus pudesse dar nova vida a Lázaro, morto há quatro dias? 

5. Por que será que Jesus ficou comovido e até chorou? Os judeus (v. 36) é que 

entenderam as lágrimas de Jesus? Lázaro vai ressuscitar. Haveria alguma coisa que 

não estava agradando a Jesus? 

6. Marta, “a irmã do morto” estava acreditando que Jesus poderia dar vida a Lázaro? 

(v. 40) Para quando ela esperava a ressurreição de Lázaro? (v. 24) 

7. Vocês já viram (v. 44) um morto sair, de pés e mãos atados e, ainda, com um pano 

cobrindo-lhe o rosto? Que significa isso? 

8.  O que Jesus diz para os que estavam perto dele (nós, seus discípulos)? (v. 44) 

Espelho para a rede de comunidadesque nos deu o Evangelho: 

A tradição de que Jesus trouxe de volta à vida alguém que já estava morto 

tornou-se neste Evangelho símbolo não só da ressurreição de Jesus, que abre caminho 

para a ressurreição do mundo, mas também da ressurreição ou vida nova que Jesus dá 

aos seus discípulos. Na comunidade (irmãos) que Jesus ama é que o morto volta à vida e 

a missão da comunidade que está junto de Jesus é dar vida a quem já estava morto. É 

tirar das mãos dos Rabinos fariseus aqueles que estavam mortos por eles, de mãos e pés 

atados, sem rosto, sem boca, sem olhos nem ouvidos próprios. 

Os judeus não entendem as lágrimas de Jesus, pois ele sabe que traz a 

ressurreição. O motivo de suas lágrimas e de sua comoção só pode ser que seus amigos, 

a sua comunidade, ainda não estavam acreditando que ele trouxesse a ressurreição já. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler novamente João 11,1-45 

Espelho para nós hoje: 

 Este Evangelho, lido da forma como nós o fizemos, diz alguma coisa para nós 

hoje? Nós precisamos ressuscitar, isto é, desatar nossas mãos e pés e descobrir o rosto, 

os olhos, a boca, os ouvidos? Perto de nós andam mortos de pés e mãos atados, sem 

rosto, sem olhar próprio, sem ouvidos e sem boca para falar? O Grupo de Reflexão 

como tal não é um meio de desatar e fazer cada um caminhar por si? 

Além disso, acreditamos que a ressurreição de Jesus abriu a porta da ressurreição 

já para todos nós? Acreditamos que a morte é, agora, a porta da vida nova? 

2. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer uma oração pessoal 

3. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

4. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 
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 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus que nos dê a alegria de servir. Oremos!  (Silêncio)  

 Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça de caminhar com alegria no mesmo amor que levou o 
vosso Filho a entregar-se à morte de cruz em favor da humanidade. Pelo mesmo Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos do seu 

Reino. Amém. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do Domingo de Ramos 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 27,15-25 

Pré-texto: 

O Evangelho dos judeus cristãos quer afastar os outros judeus dos Rabinos 

fariseus que começavam a dominar o judaísmo. A narração da morte de Jesus é uma 

ótima oportunidade para fazer isso. Os dirigentes atuais da religião judaica queriam 

fazer a cabeça de todos para acabar com a fé em Jesus. Da mesma forma os Sumos 

Sacerdotes e Anciãos, as autoridades daquele tempo, fizeram a cabeça do povo para 

pedir a morte de Jesus. 

Contexto: 

Os Sumos Sacerdotes e os Anciãos, que formavam o Sinédrio, uma espécie de 

Senado e de Supremo Tribunal dos judeus, tomam as iniciativas para matar Jesus. 

Pagam Judas para entregá-lo, mandam prendê-lo, reúnem-se oficialmente para condená-

lo e levam-no preso a Pilatos. Judas ou Judá reconhece que Jesus é inocente e se 

enforca. Assim também os chefes do judaísmo do tempo do Evangelho fazem tudo para 

perseguir os cristãos e acabar de uma vez com o movimento de Jesus. Pilatos, 

representante do Império Romano sabe que ele é inocente, não quer crucificá-lo e 

procura um meio de fazer isso. Mas autoridades dos judeus pressionam por todos os 

lados para que as autoridades do Império façam o que eles querem. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 27,15-25e responder: 

1. Quem era esse que estava preso, além de Jesus? (v. 15) 

2. O que Pilatos perguntou a multidão reunida? (v. 17) Por que Pilatos fez isso? (v. 18) 

3. O que a mulher de Pilatos mandou dizer a ele? (v. 19) 

4. Os Chefes dos Sacerdotes e os Anciãos formavam uma espécie de Senado ou de 

Supremo Tribunal. Eram as principais autoridades dos Judeus. Eles puseram o quê 

na cabeça do povo? (v. 20) 

5. O povo fez o que as autoridades dos judeus queriam? (v. 21-23) 

6. Depois do recado de sua mulher e de muitas tentativas sem sucesso de libertar Jesus, 

o que faz Pilatos? (v. 24) Qual o significado desse gesto? 

7. Aquilo que o povo respondeu a Pilatos (v. 25) quer dizer o quê? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 
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Quando o Evangelho estava sendo escrito,os Rabinos fariseusestavam matando 

Jesus nos seus discípulos. Denunciavam os cristãos às autoridades romanas dizendo que 

eles já não eram judeus e que não estavam participando do culto ao Imperador, como 

era de sua obrigação. Além disso, colocavam todos os seus seguidores contra os 

discípulos de Jesus. 

Quando o Evangelho é escrito, faz quinze anos que Jerusalém e o Templo, para 

não dizer também a nação judaica, foram destruídos. A causa de tão grande desgraça só 

pode ter sido a morte de Jesus imposta a Pilatos pelos dirigentes da nação, que fizeram o 

povo todo também se tornar responsável por esse crime e por essa desgraça, dizendo “o 

sangue dele caia sobre nós e nossos filhos!”. 

A frase “O sangue dele caia sobre nós e nossos filhos” pode ter também o 

significado de uma esperança. Pode significar não só a responsabilidade pela morte de 

Jesus, mas também, que os outros judeus possam acolher a salvação que vem da morte 

ou sangue de Jesus, ou seja, que também eles se tornem cristãos, que sobre eles também 

caia o sangue de Jesus. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 27,15-25 

Este Evangelho, como nós lemos, diz o que para nós hoje? Hoje ainda somos 

levados a condenar inocentes e aplaudir desonestos? Quem põe isso na cabeça da gente? 

Será que nós nos sentimos também um pouco responsáveis pelas catástrofes que 

acontecem no nosso mundo? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer uma oração pessoal 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a Deus que a gente possa aprender as lições da morte de 

Jesus.Oremos!  (Silêncio)  

 Senhor, nosso Deus, para dar à humanidade um exemplo de humildade, o Salvador, Vosso 
Filho, se fez igual a nós e foi morto na cruz. Fazei-nos aprender a lição de sua paixão e 
ressuscitar com ele na glória. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos 

do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Semana antes do Domingo de Páscoa 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler João 20,1-9 

Pré-texto: 

A Comunidade dos Discípulos Amados é comunidade dos discípulos e não dos 

dirigentes. Aqui o que importa é ser discípulo ou discípula, seguidores de Jesus. E ser 

discípulo ou discípula amada, é aceitar o amor de Jesus com todas as suas 

consequências, é deixar que ele lhe lave os pés, levando-o a fazer o mesmo que ele fez, 

a amar do jeito que ele amou. 

A discípula ou o discípulo amado entendem Jesus, creem nele de verdade. Os 

que, como os Apóstolos, têm cargos devem merecer respeito pelas funções que 

exercem, mas ser discípulo ou discípula, crer em Jesus, apostar nele todas as fichas é o 

que importa. 

Contexto: 

Depois do Lava-pés o Evangelho começa a falar em um Discípulo Amado, em 

contraste com Pedro que não queria aceitar que Jesus lhe lavasse os pés e só concordou 

por interesse. O Discípulo deixa que Jesus lave os seus pés, aceita o amor de Jesus, 

permite que Jesus morra por ele, obrigando-o a também morrer pelos outros. O 

Discípulo é conhecido (“todos saberão que sois meus discípulos...”) e entra com Jesus 

no recinto do Sumo Sacerdote, a casa do inimigo. Pedro fica à porta, de fora, e nega ser 

seguidor de Jesus. E, segundo João, só o Discípulo estava perto de Jesus na cruz. 

Continua ainda o contraste. 

Texto: 

Ler novamente João 20,1-9 e responder: 

1. Os Apóstolos foram os primeiros a ver que Jesus não estava mais no túmulo, tinha 

ressuscitado? Estava tudo claro ou ainda havia alguma coisa meio escura? (v. 1)  

2. A Discípula Amada vai contar a novidade ao Discípulo Amado e também ao 

Apóstolo, o chefe? (v. 2) Quem não sabe? Quem tirou Jesus? Onde o colocou? 

3. O que fazem Pedro, o Apóstolo, e também o Discípulo? (v. 3) 

4. Quem chega primeiro: o Discípulo ou o Apóstolo? Por que não entra? (vv. 4-6) 

5. Qual a reação de Pedro, o Apóstolo, o dirigente? (vv. 6-7) 

6. Qual a reação do Discípulo, ao entrar também no túmulo? (v. 8) 

7. Antes eles já sabiam o que é “ressuscitar dos mortos”? (v. 9) 

8. Que sentido pode ter, depois de tudo, cada um voltar ao seu canto? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Madalena, a Discípula Amada, representa a comunidade. No primeiro dia do 

novo começo ela vai ao túmulo de Jesus de manhã, mas ainda no escuro, ainda sem 

saber o que terá acontecido. Jesus não estava no túmulo. Ela o chama de Senhor, título 

que ele terá como ressuscitado. Quando ela diz “não sabemos”, é a comunidade que 

ainda está confusa. A dúvida, porém, insinua a certeza: Quem tirou? Deus? Ele mesmo? 

Onde o colocou? 

O Discípulo chega antes do Apóstolo, tem mais amor, está mais ligado. O 

Apóstolo entra primeiro, mas apenas vê, verifica. O Discípulo vê e crê, pois entende que 

os lençóis estendidos significam vida nova e que o sudário, pano mortuário (a mortalha, 

diriam nossos avós) enrolado sobre um lugar único significa a morte para o Lugar, o 

Templo, o centro da antiga religião judaica. 
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2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez João 20,1-9 

Espelho para nós hoje: 

Este Evangelho da forma como nós o lemos diz o que para nós hoje? É ainda 

importante sentir a diferença entre ter fé, o verdadeiro compromisso com Jesus Cristo, e 

ter cargo ou função na Igreja? Caberia aqui a definição do Papa Francisco: “Igreja é o 

Povo Santo de Deus, carente de pastores e não de funcionários”? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer uma oração pessoal 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.:Que Deus nos ajude a viver uma vida nova. Oremos!  (Silêncio)  

 Ó Deus, o vosso Filho hoje derrotou a morte e abriu para todos nós as portas da vida eterna. 
Concedei a quem celebra a ressurreição de Jesus a força do Espírito Santo para começar, 
desde já, a viver a vida nova que a ressurreição nos dará. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do Domingo de Páscoa (alternativa) 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus,28,1-10 

Pré-texto: 

 O Evangelho segundo Mateus veio da primeira comunidade cristã, a comunidade 

de Jerusalém que viveu um conflito sério com os chefes judeus. A ressurreição de Jesus 

era uma coisa que não entrava na cabeça dos chefes da religião judaica, pois se, como 

crucificado, Jesus era o maldito de Deus, como é que Deus iria dar-lhe uma nova vida?  

 O grande argumento dos cristãos para confirmar a ressurreição era o sepulcro 

vazio, nenhum cadáver foi encontrado onde Jesus fora sepultado. Os chefes judeus 

inventaram, então, que os discípulos tinham roubado o corpo. 
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Como disse alguém durante uma homilia (conversa): “Eles falaram: a gente mata 

esse Jesus e põe uma pedra por cima disso. Só que a pedra não ficou por cima!” Os 

chefes pensaram que a morte de Jesus seria o fim do movimento iniciado por ele. Sem 

Jesus aquela gente simples da Galiléia que o acompanhava iria se dispersar cada qual 

para um lado e o assunto estaria encerrado. Não contavam com a verdade da 

ressurreição que derrubaria todas as suas certezas. 

Contexto: 

 Apenas no Evangelho segundo Mateus Judas comete suicídio, a mulher de 

Pilatos tem um pesadelo envolvendo Jesus, avisa Pilatos, que lava as mãos, enquanto os 

judeus dizem: “O sangue dele caia sobre nós e nossos filhos”. Só em Mateus, no 

momento da morte de Jesus, a terra treme e as pedras se partem, túmulos se abrem e os 

justos ressuscitam e são vistos por muitos em Jerusalém. E quando José de Arimatéia 

sepultava o corpo de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria estavam lá olhando tudo. 

 Só em Mateus também os chefes judeus vão a Pilatos pedir guardas para vigiar o 

túmulo de medo que venham os discípulos roubar o cadáver para dizer que ele 

ressuscitou, afirmando que essa nova trapaça seria pior do que a primeira. Com 

autorização do governador lacraram a pedra do túmulo e puseram guardas a vigiá-lo. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 28,1-10 e responder: 

1. Quando é que as duas Marias foram ver o sepulcro? (v. 1) 

2. Que foi o que elas viram? (v. 2) Viram Jesus ressuscitar? 

3. Que significado pode ter o Anjo do Senhor sentar-se em cima da pedra que fechava 

o sepulcro? 

4. Qual a aparência do Anjo? (v. 3) Que sentido tem isso? 

5. Qual a reação dos guardas que vigiavam o sepulcro? (v. 4) 

6. Que disse o Anjo às mulheres? (vv. 5-7) 

7. Informação: Galiléia é a terra de Jesus. Foi lá que ele começou a formar a sua 

comunidade. Pergunta: Que sentido tem Jesus voltar para a Galiléia e dizer que é lá 

que os discípulos vão vê-lo vivo, ressuscitado? 

8. As mulheres viram Jesus? (v. 9) 

9. Como Jesus se refere aos discípulos? (v. 10) 

Espelho para as comunidades que nos deram o Evangelho: 

 A terra tremeu já com a morte de Jesus. Na morte dele muitos já viram que ele 

era não um maldito como pensavam os chefes do judaísmo, mas um homem abençoado 

e querido por Deus. A sua coerência até a morte quebrou as pedras das cabeças duras 

dos seus inimigos. Na sua morte veio a vida e a ressurreição para todos os que são 

merecedores dela. 

 Os que pensavam que bastaria colocar uma pedra em cima de Jesus, lacrar essa 

pedra para que ninguém a tirasse do lugar e colocar guardas a vigiar ficaram frustrados. 

A pedra foi retirada e o Anjo de Javé, representando o próprio Senhor, ficou sentado 

sobre ela. Os vigilantes estavam dormindo, só acordaram com o barulho, mas Jesus já 

estava longe. 

 As mulheres foram as testemunhas do túmulo vazio e as primeiras a ver Jesus 

ressuscitado. Até então, testemunho de mulher não valia nada, bastava a palavra de um 

homem para derrubar a de muitas mulheres. Mas é o primeiro dia da semana, agora 

começa uma nova criação, um novo mundo. 

 Na Galiléia Jesus ressuscitado poderá ser visto por seus discípulos, foi na 

Galiléia que ele começou sua missão, foi ali que ele formou seus discípulos. É preciso 

voltar à Galiléia para ver Jesus vivo, é preciso voltar à comunidade para encontrá-lo. 

2. MEDITAÇÃO 
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Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus,28,1-10 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? A ressurreição de Jesus 

mexe com a gente como um tremor de terra? Ou estamos tão acostumados com a ideia, 

que isso não nos afeta tanto? Na ressurreição Deus está confirmando que Jesus estava 

certo em enfrentar aquela morte. Se, segundo Dt 21,22-23, quem morre pendurado é um 

amaldiçoado por Deus, agora parece que Deus vai contra a Bíblia, aquele que morreu 

pendurado é uma benção, não uma maldição. Ele não traz morte, é e traz a Vida.Já 

entendemos perfeitamente o significado da morte de Jesus? Temos visto Jesus 

ressuscitado vivo no nosso grupo, na nossa comunidade cristã? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 
Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a graça de vivermos uma vida nova, vida de ressuscitados. 

Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, o vosso Filho hoje derrotou a morte e abriu para todos nós as portas da vida eterna. 
Concedei a quem celebra a ressurreição de Jesus a força do Espírito santo para começar, 
desde já a viver a vida nova que a ressurreição nos dará. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus 
cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde será a próxima reunião 
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes do segundo Domingo de Páscoa 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler João 20,19-31 

Pré-texto: 
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A comunidade dos discípulos amadoslogo entendeu que o dia da Ressurreição, o 

primeiro dia da semana, o domingo (que quer dizer dia do Senhor), é o dia de se 

reunirem os discípulos para celebrar Jesus, o seu Senhor. 

Pouco antes da destruição de Jerusalém, o Rabino fariseu Johanan Ben Zakkai 

saiu da cidade com seus discípulos e algum tempo mais tarde reuniu outros Rabinos 

fariseus para reorganizar a religião judaica, já que Jerusalém e seu templo logo estariam 

destruidos. Agora, quem não seguisse este grupo não teria mais o direito de se chamar 

judeu, judeus eram só eles. E, quem não era “judeu” estava obrigado a adorar o Rei de 

Roma. Quem não adorasse seria preso e condenado à morte. 

Quando o Evangelho estava sendo escrito,o maior perigo para os discípulos de 

Jesus eram esses “judeus”, que os denunciavam às autoridades romanas. Os discípulos 

de Jesus não adoravam o Imperador ou rei de Roma. Precisavam, então, reunir-se às 

escondidas, de portas trancadas, com medo de serem denunciados pelos “judeus”. 

A comunidade, porém, continuava firme reunindo-se todo domingo para celebrar 

a morte e ressurreição do Senhor. Sabia que ele estava presente na comunidade que 

celebra, mesmo que algum dos dirigentes tivesse dificuldade em acreditar. 

Contexto: 

A Discípula Amada, Madalena, foi a primeira a ver a pedra retirada do túmulo e 

a primeira a ver Jesus ressuscitado.Primeiro, elapensou que fosse o jardineiro, mas o 

jardim não é o paraíso? Depois Jesus se revelou. O discípulo e o apóstolo também 

tinham visto o túmulo vazio e abandonado. Agora é a comunidade que se reúne todo 

domingo para celebrar o Senhor e que conta com sua presença entre os discípulos. 

Texto: 

Ler novamente João 20,19-31e responder: 

1. Que dia era? (v. 19) “Primeiro” não lembra começo? Começo de quê? 

2. A porta do local onde os discípulos estavam reunidos estava aberta? Como Jesus 

entrou? O que Jesus disse a eles? (v. 19) Onde já ouvimos esta saudação?  

3. O que Jesus faz em seguida? (v. 20) O que havia de especial nas mãos ou punhos e 

no lado, ilharga ou flanco de Jesus? 

4. Jesus apareceu e vai desaparecer de novo. Ele não está mais neste mundo. Quem 

deve levar avante o que ele começou? (v. 21) 

5. O sopro ou Espírito de Jesus vai fazer os discípulos lidarem com quê? (vv. 22-24) 

Onde está a raiz de todo o mal do mundo? 

6. Tomé acreditou na comunidade que lhe falou da presença de Jesus? (vv. 25) 

7. No domingo seguinte, os discípulos estavam reunidos de novo e, dessa vez, Tomé 

estava com eles. Que aconteceu? (vv. 26-27) 

8. Vendo e apalpando Jesus, quem Tomé reconheceu nele? (v. 28) 

9. O que Jesus diz a Tomé? (v. 29) Isso serve para nós também? 

10. Tomé acreditou porque viu e apalpou Jesus. O que é que nós temos para podermos 

acreditar também? (vv. 30-31) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Não importa que os tais “judeus” estejam denunciando os discípulos às 

autoridades do Império Romano. Mesmo tendo que ficar trancados para evitar 

complicações para muitos dos discípulos, todo primeiro dia da semana eles sereúnem a 

fim de celebrar Jesus, contando com sua presença no meio deles. Ele celebra com os 

discípulos. 

É verdade que alguns duvidam ou não levam tão a sério a presença de Jesus 

quando os discípulos sereúnem em seu nome, mas não é preciso ver nem apalpar Jesus 

para ter a certeza de que ele está vivo e está presente entre eles. Felizes são os discípulos 

que hoje creem sem ter visto nem apalpado Jesus. 
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2. MEDITAÇÃO 
Mais uma vez João 20,19-31 

Espelho para nós hoje: 

Este Evangelho, da forma como nós o lemos, diz o que para nós hoje? Ainda 

falta muito para cremos na presença de Jesus ressuscitado entre nós, quando estamos 

reunidos em seu nome? Essa presença acrescenta alguma coisa nas nossas reuniões e 

nas nossas celebrações? Essa presença é bastante valorizada ou seria preciso valorizar 

mais? É para ficarmos lá dentro, curtindo a presença dele na comunidade reunida, ou ele 

nos dá uma missão a cumprir lá fora? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Que a gente possa entender melhor o que significa ser batizados e crismados e 

participar da Eucaristia. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus de misericórdia, quem celebra e quem revive a Páscoa do Redentor recebe um 
aumento da fé e crescimento no amor. Fazei-nos compreender cada vez melhor o Batismo 
que nos lavou, o Espírito que nos confirmou e a morte que nos libertou. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho .... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do terceiro Domingo da Páscoa 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Lucas 24,13-35 

Pré-texto: 

Lucas escreveu dois livros: o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Esse fala mais 

da Igreja, da comunidade. Começa com a primeira comunidade, a de Jerusalém, modelo 

e símbolo da verdadeira comunidade cristã. Segundo os Atos, os discípulos de Jesus 

participavam do culto no Templo de Jerusalém com os outros judeus, mas o “partir do 
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pão”, que era como eles chamavam a Eucaristia, a celebração da Ceia do Senhor, era em 

casa, só entre os discípulos. O “partir do pão” celebra a entrega de Jesus à morte de 

cruz, comemora como ele se parte em pedaços para unir os discípulos e a humanidade 

toda. 

Mas não era fácil aceitar essa ideia de um salvador crucificado. Muitos cediam à 

tentação de abandonar tudo. O próprio Jesus é modelo de como reverter isso, de como 

levar aqueles que queriam abandonar tudo a voltarem firmes para a comunidade cristã, 

certos de que ele está vivo no meio dos discípulos. 

Contexto: 

As mulheres encontraram o túmulo vazio, viram dois homens com roupas 

resplandecentes que afirmavam que Jesus havia ressuscitado. Elas relatam tudo aos 

Apóstolos, mas os homens não acreditam nas mulheres, acharam que era só imaginação 

delas. Alguns discípulos desanimam e vão-se embora. 

Texto: 

Ler mais uma vez Lucas 24,13-35e responder: 

1. Por que os dois discípulos estavam indo-se embora (v. 13)? (v. 21) 

2. Qual a primeira coisa que Jesus faz? (v. 15) 

3. Depois o que é que Jesus faz? (v.17-19) 

4. Depois que os discípulos desabafaram e falaram de toda sua decepção, que faz 

Jesus? Lembrar que “Moisés e os Profetas” era como eles dividiam a Bíblia, seria o 

mesmo que dizer hoje: “o Antigo e o Novo Testamentos”. (vv. 25-27) 

5. O que é que Jesus mostrava para eles em Moisés e nos Profetas? 

6. Que sentido podem ter o convite (“Fica com a gente!”) e a decisão de Jesus (“Entrou 

para ficar com eles”)? 

7. Por que eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão (vv. 30-31)? Ele partia o 

pão de um jeito diferente dos outros? Ele dava outro significado ao gesto de partir o 

pão? 

8. Que acontece quando os olhos dos discípulos se abrem? (v. 31) Por quê? 

9. Qual foi o agir dos discípulos? (v. 33) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A celebração do Partir do Pão é que renova e reaviva a fé da comunidade no 

Messias crucificado. A tentação de abandonar ou não aceitar a fé em alguém 

humanamente fracassado só pode ser vencida pela Escritura, que mostra que esse é o 

caminho de Deus, e, na prática, pela partilha do Pão que é ele. A comunidade sabe que 

Jesus está vivo e que não é preciso vê-lo, porque ele se parte em pedaços por nós toda 

vez que o celebramos. Não basta lembrar as palavras das Escrituras que explicam o 

sentido de sua morte, é preciso agir, pôr em prática. É o que faz Jesus.NoPartir do Pão 

ele se entrega de novo a essa morte humilhante em favor de todos. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Lucas 24,13-35 

Espelho para nós hoje: 

Este Evangelho da forma como nós o lemos diz o quê para nós? Hoje ainda há 

quem desiste de seguir Jesus porque acha isso muito difícil e complicado? Hoje ainda 

há quem não aceite a ideia de se dizer discípulo de um homem condenado à morte como 

se fosse um criminoso irrecuperável? Hoje ainda é preciso mostrar com a Escritura e 

com os fatos que o caminho da salvação é o da cruz, é o do fracasso aparente de quem 

sacrifica tudo em favor dos outros? Podemos fazer isso? 

3. ORAÇÃO 
O que o Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus? 
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Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus que nos dê a alegria que vem de nossa fé. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, que o vosso povo esteja sempre feliz por causa de sua renovação espiritual na 
Páscoa. Tendo recuperado agora a dignidade de filhos de Deus, possam todos viver alegres 
na esperança da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do quarto Domingo da Páscoa 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerJoão 10,1-10 

Pré-texto: 

 Os grandes inimigos da comunidade que nos deu este Evangelho eram aqueles 

que o Evangelho de João chama de “judeus”, os seguidores dosRabinos fariseus que 

então comandavam a religião e o povo judeu. Aliás, mesmo antes, no tempo de Jesus, o 

sistema religioso judaico já merecia muitas críticas. 

 O Templo de Jerusalém, em vez de ser lugar de encontro com Deus, era um 

grande negócio. Além dos inúmeros dízimos, taxas e contribuições recolhidas do povo, 

os sacrifícios oferecidos eram uma grande fonte de renda. Alguém, por exemplo, queria 

oferecer um sacrifício a Deus em ação de graças. Se era uma pessoa mais rica, oferecia 

um boi, se mais pobre, oferecia uma cabra ou uma ovelha.  Os sacerdotes sacrificavam o 

animal, tiravam-lhe o couro e assavam uma parte da carne, que era comida pelo 

ofertante, seus familiares e convidados. O couro e o restante da carne pertenciamsempre 

aos Chefes dos Sacerdotes. 

 Além disso, eram os Chefes dos Sacerdotes – no tempo de Jesus praticamente a 

família de Anás – que, por preço muito acima do de mercado, vendiam os bois, ovelhas, 

cabras e pombos à porta do Templo. Vendiam caro e, em seguida, ganhavam dado. 

Melhor negócio não poderia haver. 

 Além do mais, os Chefes dos Sacerdotes com os “Anciãos” (grandes 

proprietários de terras) e alguns rabinos mais importantes é que governavam o povo. 



33 

 

Seriam eles, como dizia o profeta Ezequiel (Ez 34,1-16) os maus pastores do povo, que 

cuidavam não dos interesses das ovelhas, mas dos próprios interesses. Governavam para 

si mesmos. 

 Em Ezequiel, Javé vai eliminar esses maus pastores e será, agora, ele mesmo o 

pastor do seu povo. 

Contexto: 

Jesus abriu os olhos do cego de nascença. Cegos de nascença eram aqueles que 

nasceram no sistema religioso do judaísmo de então, onde ninguém podia enxergar, 

todos deveriam ser cegos e seguir os mestres fariseus, os guias. Abrindo os olhos aos 

cegos de nascença, Jesus tira essas ovelhas do curral dos mestres fariseus. As ovelhas 

precisam poder entrar e sair, ter liberdade, e também encontrar alimento, não passar 

fome. 

Texto: 

Ler mais uma vez João 10,1-10 e responder: 

1. Que porta é essa de que Jesus fala (vv. 1-2)? (v.7) 

2. Na prática, que sentido tem passar ou não passar por essa porta? 

3. Qual a intenção de quem não passa pela porta? (v. 1 e v. 10) 

4. O que faz o porteiro? (v. 3) Quem este porteiro estará simbolizando? 

5. Por que ao verdadeiro pastor as ovelhas ouvem (v. 4) enquanto que aos estranhos 

elas não seguem, mas fogem deles (v. 5)? (v. 10) 

6. Entrar e sair à vontade (v. 9) é ter liberdade. E encontrar pastagem o que será? 

7. Os chefes fariseus não entenderam o que Jesus disse (v. 6). Nós entendemos? Como 

podemos distinguir a voz do verdadeiro pastor da voz dos estranhos? (v. 10)  

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Os chefes da religião judaica do seu tempo não passaram pela porta da morte-

ressurreição, do dar a vida pelas ovelhas. Eles só pensam em salvar a própria pele, só se 

interessam pelo povo, pelas ovelhas, enquanto fonte de renda para eles. São ladrões e 

assaltantes. As verdadeiras ovelhas, os cegos de nascença que abriram os olhos, já não 

os querem ouvir nem seguir. A intenção deles é matar, é sacrificar as ovelhas para os 

seus interesses. A intenção do Pastor Jesus que se sacrifica a si mesmo, não as ovelhas, 

é que todos tenham vida e vida cada vez mais completa. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez João 10,1-10 

Espelho para nós, hoje: 

O que esse Evangelho como nós o lemos diz para a nossa realidade de hoje? 

Quando falamos em ser missionários, em evangelizar, nós pensamos em abrir os olhos 

aos cegos, para que todos tenham vida e vida mais completa, ou pensamos apenas em 

amansar as ovelhas para que possam ser mais bem exploradas? Hoje ainda se veem 

dirigentes religiosos que se chamam de cristãos, mas que não passam pela porta que é 

Jesus, que se sacrifica em favor das ovelhas? Ainda há “pastores” que apenas sacrificam 

as ovelhas em seu proveito? Nós mesmos não temos uma religião muito a serviço dos 

nossos próprios interesses? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho da forma com nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Algum tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 
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Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus que nos dê a força do Pastor Jesus Cristo. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, continuai repartindo com o povo as alegrias do céu, para que, apesar da sua 
fraqueza o rebanho vosso possa conseguir a força do verdadeiro Pastor, Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

Semana antes do quinto Domingo da Páscoa 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerJoão 14,1-12 

Pré-texto: 

É preciso lembrar que o Evangelho foi escrito sessenta anos depois da morte-

ressurreição de Jesus. O grande conflito da rede de comunidades deste Evangelho era 

com os Rabinos fariseus comandados por Johanan Ben Zakkai, que se tornaram os guias 

da religião judaica. O Evangelho os chama simplesmente de “judeus”. Eles eram a 

grande ameaça para a rede de comunidades que nos deu este Evangelho.Diante das 

autoridades romanas acusavam os cristãosde inimigos do Império, porque, como 

discípulos de Jesus,eles não participavam do culto ao Rei de Roma. 

No cenário da partida de Jesus deste mundo é preciso alertar os discípulos para 

que não tenham medo, ao contrário, tenham confiança. A morte-ressurreição de Jesus é 

uma garantia da entrada na casa do Pai para os discípulos. Só não se pode esquecer que 

o caminho da ressurreição é a morte e morte de cruz em favor de todos. É aí que Jesus 

nos revela o Pai. 

Contexto: 

Estamos na última Ceia. Jesus lavou os pés aos discípulos para mostrar a eles o 

que é ser Mestre e Senhor. Depois Jesus fala do traidor e o Evangelista descreve com 

detalhes significativos os últimos diálogos e sua saída do recinto da Ceia. Jesus passa, 

então, a falar de sua glorificação na morte e, em consequência, do amor aos irmãos. 

Emseguida, passa a animar os discípulos. 

Texto: 

Ler novamente João 14,1-12e responder: 

1. Jesus vai ser preso e morto. Os discípulos podem sentir-se perdidos. Devemos ficar 

confusos, preocupados, perturbados com a morte de Jesus? Para ter mais segurança 

será preciso o quê? (v. 1) 
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2. Quando falou que na casa do Pai há muitas moradas, Jesus disse que há um número 

grande de lugares ou que há lugar para qualquer um, com formatura, ou sem 

estudos, importante ou Zé Ninguém etc.? 

3. Para onde Jesus vai e quer levar com ele os seus discípulos (vv. 3-4)? Qual o 

caminho? Como seguir esse caminho? 

4. Tomé, um dos Doze, entendeu? (v. 5) Nós entendemos? 

5. O que Jesus respondeu a Tomé? (vv. 6-7) Porque e como ele é o caminho? Por que 

ele é a verdade ou a fidelidade? Como e porque ele é a Vida? 

6. Filipe, um dos Doze, entendeu o que Jesus disse (v. 7): “conhecer, entender, ver o 

Pai”? (v. 8)  

7. O que Jesus responde a Filipe (vv. 9-10) explica como podemos “ver o Pai”?  

8. Jesus diz (vv. 11-12) que nós que acreditamos nele poderemos fazer mais do que ele 

fez.  Por quê? Como podemos explicar isso?  

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Os membros das comunidades do Discípulo Amado sofriam ameaça de morte. 

Quem não participava do culto ao rei de Roma era, muitas vezes, condenado à morte. E 

bastava ser cristão, pois o cristianismo havia sido decretado religião proibida, ilegal. 

Só a esperança da ressurreição na “casa do Pai” anunciada pela boca de Jesus, 

podia dar segurança para continuar firmes na fé. Jesus vai à frente, suas palavras, 

momentos antes de ser preso, trazem a todos esta confiança. Ele, que caminha para a 

cruz, vista por ele mesmo como glória, é o único caminho. Ele é a verdade ou 

fidelidade, a firmeza no caminho e ele é a ressurreição, a chegada, a Vida plena na “casa 

do Pai”. Ninguém precisa ter medo. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler novamente João 14,1-12 

Espelho para nós, hoje: 

O que esse Evangelho como nós o lemos diz para a nossa realidade de hoje? 

Ainda é preciso lembrar hoje que não precisamos ter medo? Nós ainda temos medo de 

seguir nossa fé cristã, de seguir pelo caminho do crucificado? A nossa confiança para 

encarar todas as consequências de seguir pelo caminho de Jesus, ao final de tudo, está 

na certeza de que há lugar para todos e qualquer um na “casa do Pai”? Nós conseguimos 

ver Deus naquele que dá a vida pelos seus inimigos? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho da forma com nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Algum tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça e me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 
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 C.: Pedimos a Deus a liberdade e a herança de filhos.  Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, por vós nós fomos libertados e tomados como filhos. Cuidai de nós com amor de 
Pai e fazei que a fé em Jesus Cristo nos dê a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes do sexto Domingo da Páscoa 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 

Ler João 14,15-21 

Pré-texto: 

É preciso lembrar mais uma vez que o Evangelho foi escrito sessenta anos 

depois da morte-ressurreição de Jesus. Jesus já não está visível entre os discípulos. Os 

principais heróis das comunidades, como o Discípulo Amado, também podem já estar 

mortos ou próximos da morte. A segurança dos discípulos, que não têm mais Jesus nem 

alguns de seus grandes heróis, é a convicção interior de que Jesus está vivo e seu 

Espírito está com os discípulos. 

Os inimigos não entendem da força interior que está nos discípulos, que não têm 

mais Jesus visível no meio deles, mas têm toda convicção de que ele está vivo e com 

eles vive. O verdadeiro amor por Jesus, a verdadeira paixão por ele, o compromisso sem 

falhas com ele, é que lhes dá essa força, que os estranhos não percebem nem entendem. 

Contexto: 

É o das palavras de despedida de Jesus, ao final da Última Ceia. Dá continuidade 

ao que nós lemos na semana passada. Jesus animou os discípulos a resistirem até 

mesmo às ameaças de morte. Só quem espera a ressurreição, só quem sabe que tem um 

lugar na “casa do Pai”, não se amedronta com ameaças de morte. E Jesus é tudo: o 

caminho, a fidelidade na caminhada e a chegada, a Vida. 

Agora não vemos mais Jesus. Mas é preciso ter certeza de que ele está com a 

gente. 

Texto: 

Ler novamenteJoão 14,15-21e responder: 

1. Os amigos de Jesus deverão naturalmente cumprir os seus mandamentos (v. 15). 

Quais são esses mandamentos, qual é a lei de Jesus?  

2. Para cumprir a lei de Jesus, basta ter boa vontade, ou é preciso ter uma ajuda de 

Deus? Costumam traduzir a palavra grega paracletos por „paráclito‟, por 

„consolador‟ ou por „advogado‟. Talvez o mais apropriado seja traduzir por 

„animador‟. Quem foi o primeiro „animador‟, que não ficou para sempre com os 

discípulos? (v. 16) 

3. Quem é o outro “animador” que Jesus vai pedir ao Pai para nós? (v. 17) Por que o 

mundo não é capaz de reconhecer a presença deste “animador”? 

4. Voltando para Deus, Jesus deixa os discípulos sozinhos, sem pai nem mãe? (v. 18) 

5. Este „outro animador‟ é muito diferente de Jesus, ou, na prática, é o mesmo Jesus 

que vem a nós? (v. 18) 

6. Que Jesus é esse que o mundo não vê, só os discípulos veem? (v. 19) 



37 

 

7. Que dia é esse em que os discípulos vão reconhecer que Jesus está com o Pai, o Pai 

com ele e ele com os discípulos? (v. 20) 

8. Quais as consequências de ser amigo de Jesus? (v. 21) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade não tem mais a presença visível de Jesus, mas sabe que ele está 

presente através de seu espírito. Se Jesus ensinava, orientava, animava os discípulos, 

agora é o seu Espírito que faz isso. O Espírito que ele comunica no momento da sua 

morte é que vai dar forças, vai nos animar a morrer, como fez ele, em favor de todos. 

Paráclito significa animador. Ele nos anima a viver o mandamento de Jesus de amar do 

jeito que ele amou.  

O Espírito Animador age invisivelmente no interior de cada um. Só quem ama 

Jesus de verdade tem dentro de si essa força e é capaz de ver nessa força interior a 

presença do próprio Jesus. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler novamenteJoão 14,15-21 

Espelho para nós, hoje: 

O que esse Evangelho como nós o lemos diz para a nossa realidade de hoje? Há 

ocasiões na nossa vida de hoje em que é necessário contar com a força do Espírito de 

Jesus, capaz de dar a vida por aqueles que o odeiam gratuitamente? Ou podemos ir 

levando a nossa vida cristã “em banho-maria”, sem muita dificuldade? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho da forma com nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Algum tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos que o nosso agir esteja de acordo com nossa fé.  Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus que tudo podeis, fazei que todas as nossas ações desta semana estejam de acordo 
com a morte e ressurreição de Cristo que celebramos. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Semana antes da Solenidade da Ascensão do Senhor 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus 28,16-20 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus viveu uma experiência 

muito própria e que marcou toda a vida da comunidade e a visão da comunidade sobre 

Jesus. Foi a experiência de viver como migrantes. 

Quando os revoltosos vindos da Galiléia que deram a si mesmos o nome de 

“zelotes” (zelosos por Javé) tomaram o poder em Jerusalém, a comunidade cristã caiu 

fora da cidade. Ela não quis participar da loucura de fazer guerra contra Roma, pois essa 

guerra, como aconteceu, iria levar à destruição não só da Cidade e do templo, mas até 

da própria nação judaica. 

Os discípulos de Jesus se uniram, saíram juntos de Jerusalém e até mesmo da 

Palestina. Tiveram dificuldade para sobreviver, mas, por outro lado, foram levando para 

fora da Palestina a fé em Jesus e fazendo novos discípulos por toda a parte. Demoraram 

a se fixar em algum lugar e, enquanto isso, iam divulgando a fé em Jesus, sabendo que 

aquele que para eles é o Emanuel, Deus conosco, também estaria sempre com eles. 

Contexto: 

O episódio encerra o Evangelho. Numa montanha da Galiléia, como novo 

Moisés, Jesus tinha dado a sua Nova Lei. Em outra montanha da Galiléia, antes de partir 

para Jerusalém, onde seria crucificado, na transfiguração, ele mostrou aos discípulos sua 

glória de ressuscitado.  

Agora é a aparição de Jesus ressuscitado aos Apóstolos. As mulheres que foram 

ao sepulcro e o encontraram vazio foram encarregadas, primeiro pelo anjo que lá 

encontraram e, depois, pelo próprio Jesus, de dizer aos discípulos que eles iriam ver 

Jesus vivo, onde ele tinha começado a sua missão, numa montanha da Galiléia. Assim 

elas fizeram e assim aconteceu. 

Texto: 

Ler novamenteMateus 28,16-20e responder: 

1. Qual será a montanha para onde foram os onze discípulos (v. 16)? Em lugar nenhum 

do Evangelho Jesus determina uma montanha da Galiléia onde os discípulos o 

veriam ressuscitado. Além da montanha onde Jesus se recolhe em oração (Mateus 

14,23), há duas montanhas importantes na Galiléia, a do Sermão da Montanha ou da 

Nova Lei (capítulos 5 a 7) e a da transfiguração (17,1). Seria qual delas? 

2.  Que sentido tem os discípulos se ajoelharem ao ver Jesus (v. 17)? 

3. Jesus ressuscitado é autoridade só na terra? (v. 18) Isso também responde à pergunta 

anterior? 

4. Qual a missão que Jesus dá aos discípulos? (vv. 19-20)  

5. Procurando cumprir esta missão nós podemos nos sentir sozinhos? (v. 20) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

As circunstâncias da vida fizeram a comunidade sair pelo mundo a fora. Seus 

membros não estão apenas fugindo de uma guerra perdida já desde o início, são 

missionários levando a fé em Jesus e no seu ensinamento, a sua lei,para o mundo todo. 

A fuga é ocasião de se tornarem missionários.  

Da montanha do encontro com Deus na oração, da transfiguração, onde, antes de 

subir para a morte em Jerusalém, ele mostrou aos Apóstolos sua glória de ressuscitado, 

da montanha onde ele deu seu ensinamento, a Nova Lei, Jesus envia seus discípulos 
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missionários para o mundo todo. É o que a comunidade está fazendo, consciente de que 

Jesus está junto até o fim. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler novamente Mateus 28,16-20 

Espelho para nós, hoje: 

O que esse Evangelho, como nós o lemos, diz para a nossa realidade de hoje? As 

circunstâncias, mesmo difíceis, de nossa vida são ocasiões, oportunidades para sermos 

missionários? Ou é preciso esperar uma ordem, um envio, uma aprovação superior? Por 

que o católico que “passa a crente” torna-se um missionário de sua nova Igreja? E por 

que o católico continua parado? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho da forma com nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Algum tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos que a Ascensão de Jesus nos dê mais força e coragem.  Oremos!   

(Silêncio)  

 Ó Deus poderoso, a ascensão de Jesus já é a vitória da humanidade. Fazei que, em 
nossas lutas em favor da vida, sejamos animados por essa certeza e pela esperança da 
vida sem fim. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes da Solenidade de Pentecostes 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Atos dos Apóstolos 2,1-11 

Pré-texto: 

 Em comunidades fundadas por Paulo, tal como em Corinto, havia um forte 

movimento carismático, semelhante à RCC de hoje. Nos capítulos 12 a 14 da Primeira 

aos Coríntios o próprio Paulo aborda esse assunto. 
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Insiste em que as diferenças dos dons não querem dizer que uns são melhores do 

que os outros, mas os dons destinam-se todos ao bem comum. Além disso, vêm todos 

do mesmo Espírito, assim como umé o Messias Jesus que organiza a comunidade e um 

só é o Pai que dá força. Acima de todos os dons, entretanto, deve estar o amor cristão, a 

solidariedade, sem o que nada vale (c. 13). 

 Nas grandes festas, como Páscoa e Pentecostes, reuniam-se em Jerusalém judeus 

do mundo inteiro. Cada um falava uma língua diferente e era difícil todos se 

entenderem. Ficava parecendo uma Babel (Gn 11,1-9), aquela grande cidade que 

quiseram construir com uma torre que chegasse até o céu, para que os construtores 

ficassem famosos, não fossem esquecidos nem se espalhassem pelo mundo. 

No Primeiro Testamento, Jeremias (31,31-34) falava em uma nova Aliança cujas 

cláusulas, leis ou ensinamentos estariam gravados, não em tábuas de pedra, mas no 

interior, no coração de cada um. Já Ezequiel (36,26-27) fala que Deus vai tirar de nós o 

coração de pedra e colocar dentro de cada um o seu espírito, o seu sopro ou vento, que 

empurre a gente para andar segundo a lei de Deus. 

Na Carta aos Romanos, Paulo (Rm 8,2) fala em “Lei do Espírito”, ou „Lei que é 

o Espírito‟. Essa nova Lei nos livra da lei do pecado (ver pecado em toda a parte) e da 

morte (ver em tudo o perigo da condenação eterna). 

Contexto: 

 Os discípulos estavam em oração, esperando o dia de Pentecostes e a vinda do 

Espírito Santo, o sopro de Deus. Pentecostes é uma festa dos judeus. Nesse dia eles 

comemoram a Aliança do Sinai, a doação da Lei de Deus em tábuas de pedra. 

Texto: 

Ler novamente Atos dos Apóstolos 2,1-11e responder: 

1. Quando chegou o dia de Pentecostes, o que aconteceu aos discípulos que estavam 

reunidos? (vv. 1-3) 

2. Como é que cada uma destas coisas (vento forte, - que enche a casa, - línguas de 

fogo) simboliza o Espírito Santo como Lei de Deus escrita dentro de nós? 

3. Qual o resultado da fala dos galileus pobres e sem estudo, comparada com a 

confusão da torre de Babel? (vv. 5-11) 

4. Que significado pode ter isso (os humildes falam e todo o mundo entende) para nós 

hoje? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu este texto: 

Para ascomunidades que nos deu o Evangelhode Lucas e do livro dos Atos dos 

Apóstolos essa história mostra que o Espírito Santo não veio para reforçar a letra da lei, 

nem para multiplicar leis e regulamentos, mas para ser a única Lei de Deus escrita 

dentro das pessoas. É o Espírito Santo que nos mostra a cada momento da vida o que 

pede de nós o único mandamento de Jesus, o amor ao próximo. 

O Espírito Santo não veio para dividir, mas para unir, não dá os seus dons para 

que uns se achem melhores do que os outros, não fala em línguas para criar uma 

confusão (1Cor 14,23 e 27-28) como a torre de Babel. O Espírito Santo vem para que os 

“galileus”, homens sem estudos, simples e humildes, falem e todos escutem e entendam 

com toda a clareza, como se eles estivessem falando na língua pátria de cada um. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje 

Ler novamente Atos dos Apóstolos 2,1-11 
 O que essa passagem da Escritura, como nós lemos, diz para a nossa realidade 

de hoje? Por que ainda pensamos que é preciso pôr lei para tudo? Não acreditamos na 

Lei do Espírito que fala no interior de cada pessoa? Ter muitas leis não é sinal de pouco 

Espírito? Acreditar no Espírito Santo é acreditar na sabedoria do pequeno. Acreditar no 
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Espírito Santo é acreditar na boa vontade das pessoas. O Espírito Santo não destaca, não 

separa, mas iguala, une. E, como diz o Papa Francisco, o Espírito Santo não faz dormir, 

mas, como um vento forte, empurra para frente, para a ação. 

3. ORAÇÃO 
O que essa leitura como nós meditamos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir para nós a mesma força do Espírito Santo que veio aos primeiros 

discípulos.  Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, hoje nós celebramos que, pelo Espírito Santo, vós santificais a Igreja inteira em 
todos os povos e nações, desde o Papa até as mais humildes pessoas e comunidades. 
Dai-nos, então, a mesma força que vós destes aos primeiros pregadores do Evangelho. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes da Solenidade da Santíssima Trindade 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler João 3,16-18 

Pré-texto: 

 A comunidade que nos deu este Evangelho vivia em conflito com os Rabinos 

fariseus, os atuais mestres de Israel. O evangelista faz de conta que está no ano 30, mas 

fala para o ano 90. Esses “mestres de Israel” tinham conseguido para os do seu grupo o 

privilégio de não estarem obrigados a participar do culto ao deus Imperador ou Rei de 

Roma. Quem não participava desse culto, podia até ser condenado à morte. E esse grupo 

que tomou conta da religião judaica decretou que o judeu que se tornasse cristão estaria 

expulso do judaísmo. Quer dizer que o judeu cristão perdia o privilégio de não precisar 

adorar o rei de Roma e, assim, estava correndo risco de vida. 

 Nicodemos representa esses judeus. Tem simpatia por Jesus, mas vai conversar 

com ele à noite. Ele está no escuro e não entende Jesus, muito menos a sua morte. Para 

um judeu (Dt 21,22-23) quem morre pendurado é um amaldiçoado por Deus, não pode 

ser a salvação que Deus mandou ao mundo. A fala de Jesus a Nicodemos é o que a 
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comunidade do Evangelho diz aos judeus comandados por esse grupo dos Rabinos 

fariseus. 

Contexto: 

 Jesus falou a Nicodemos da necessidade de nascer do alto. Nicodemos entendeu 

nascer de novo, achou que devia ficar pequenino, entrar na barriga da mãe e nascer de 

novo. Jesus fala em nascer do Espírito, que é um vento que sopra para onde quer e que, 

então, não se deixa enquadrar. Isso não entra na cabeça de Nicodemos ou na cabeça dos 

“mestres de Israel” de então. 

 Jesus fala, em seguida, da comparação com a história da serpente de bronze. Nas 

histórias do povo hebreu que vivia acampado no deserto, há o episódio de muitas cobras 

que apareciam e estavam levando muitos à morte. Moisés fez uma serpente de bronze e 

a colocou num mastro e, então, quem olhava para aquela serpente não morria (Nm 21,6-

9). Olhar para a serpente de bronze é símbolo de acreditar em Jesus. 

Texto: 

Ler novamente João 3,16-18 

1. Com quem Jesus estava conversando? (v. 1)  

2. Por que Deus mandou o seu Filho querido ao mundo? (v. 16) 

3. Deus mandou seu Filho para condenar o mundo? O que diz Jesus? (v. 17) 

4. O que acontece com quem crê nele? (v. 18) Acreditar nele é - acreditar que ele 

existiu? - É acreditar que ele ressuscitou? - É acreditar que ele fez o certo, morrendo 

da maneira mais humilhante em favor da humanidade? Basta dizer, ou é preciso 

também praticar? O quê? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Não dá para ficar no meio da ponte como muitos fazem: gostar de Jesus, mas 

procurá-lo só à noite, com medo de ser visto. Quem quiser ser verdadeiro discípulo de 

Jesus não pode ficar preocupado em salvar a própria pele. Se Deus, por amor ao mundo, 

não poupou o seu Filho querido, por que ainda ficar fazendo média, nem uma coisa nem 

outra? Ou aceita que a salvação, a vida, está em Jesus pendurado na cruz como crê a 

comunidade dos verdadeiros discípulos dele, ou você mesmo se condena. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler novamente João 3,16-18 

 O que esse pequeno trecho do Evangelho diz para nós hoje? Hoje ainda é difícil 

crer em Jesus de verdade? Todos que dizem seguir Jesus estão seguindo um crucificado, 

ou muitos estão mais preocupados com os próprios interesses? Hoje a gente ainda é 

tentada a ficar com um pé em um barco e o outro pé no outro? Como isso acontece? 

3. ORAÇÃO 
O que essa leitura, como nós meditamos, me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 
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 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 
 C.: Vamos pedir a Deus que nós possamos ser unidos como Deus é um só.  Oremos!   

(Silêncio)  

 Ó Deus Pai, vós nos revelastes como é a vossa intimidade, mandando ao mundo o vosso 
Filho Jesus e, depois, o Espírito Santo. Fazei que nós possamos crer com firmeza nas três 
pessoas e no único Deus acima de tudo. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do mesmo Espírito Santo. 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

TEMPO COMUM 
 

Semana antes do segundo Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler João 1,29-34 

Pré-texto: 

 Perto da comunidade do Discípulo Amado havia discípulos de João Batista para 

os quais o Messias, o enviado de Deus, seria JoãoBatista e não Jesus. O Discípulo 

Amado assim como os primeiros chamados a fazer parte da comunidade que nos deu 

este Evangelho eram discípulos do Batista. Foi o próprio João Batista que apontou Jesus 

para eles. 

 Não era possível aceitar, como queriam os Batistas, que Jesus tivesse sido 

batizado por ele e se tivessefeito discípulo de João. O testemunho de João foi que ele 

não conhecia Jesus, mas viu o Espírito Santo descer sobre ele, e que é Jesus, não ele, 

João Batista, quem batiza com o Espírito Santo. 

Contexto: 

 João Batista deu seu testemunho, não negou, disse que não era ele o Messias 

esperado, enquanto que ele era apenas uma voz a preparar os caminhos do Senhor. 

Afirmou ainda que no meio do povo estava alguém que eles não conheciam e cujas 

sandálias João não merecia tirar. Começa uma semana cujo sexto dia vai até a hora de 

Jesus. 

Texto: 

Ler novamente João 1,29-34 
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1. Ao avistar Jesus se aproximando, o que diz João Batista? (vv. 29-31) 

2. Por que será ele chama Jesus de cordeiro e não de leão, lobo ou tigre? 

3. Por que é ele quem tira o pecado do mundo? (Is 53,1-7) 

4. O que é “o pecado do mundo”? (Gn 3,5 e Rm 7,7-8) Como Jesus o tira? 

5. O que João entendeu quando viu o Espírito descer sobre Jesus? (v. 32-33) 

6. “É ele quem batiza com o Espírito Santo”, o batismo de João, então, não dava o 

Espírito Santo, a força que vem de Deus? 

7. Por que João dá esse testemunho? (v. 34) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Jesus não foi um discípulo de João Batista que, batizado por ele, depois que ele foi 

preso, apenas continuou seu movimento. João reconhece que Jesus é maior do que ele e 

anterior a ele. 

Ele aponta Jesus como o novo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, passado nos 

portais das casas, evitou a morte dos primogênitos e,enquanto os egípcios choravam a 

morte dos seus, os hebreus escaparam da escravidão. Assim, a morte de Jesus, como se 

ele fosse o pior dos seres humanos, aceita por ele de coração e aprovada por Deus que o 

ressuscita dos mortos, é que nos livra da pior escravidão, a da cobiça de poder e de 

glória. 

A missão de João terminou com a chegada de Jesus. João veio apenas para 

manifestá-lo a Israel. Quando os discípulos batizam alguém, é Jesus quem batiza com o 

Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. João Batista é apenas uma testemunha disso. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje:  

O pecado do mundo é acreditar na grandeza e no poder, é a cobiça do ser 

humano de ser igual a Deus, maior que todos e dono de tudo. Quem poderia vencer esse 

pecado a não ser um cordeiro humilde, fraco, pequeno e morto sem abrir a boca? 

Acredito que aquele homem nu pregado pelos punhos numa peça de madeira e 

pendurado numa estaca, para os romanos como se fosse o maior inimigo do Império e, 

para os judeus um amaldiçoado por Deus, é capaz de nos livrar da cobiça? Acreditamos 

que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a graça de amar e seguir a Deus.  Oremos!   (Silêncio)  

 Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça de vos amar e seguir, pois nunca deixais de conduzir 
aqueles que firmais no vosso amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 
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 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

Semana antes do terceiro Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 4,12-23 

Pré-texto:  

 No Evangelho segundo João os chefes do judaísmo dizem: “Examinem as 

Escrituras e vejam que da Galiléia não vem profeta!”.No início do mesmo Evangelho 

Natanael diz: “De Nazaré pode vir alguma coisa que preste!”. Este Evangelho da 

comunidade de cristãos judeus, o de Mateus, tem de vencer esses preconceitos. 

 Além disso, quando se falava em Reino ou Reinado, todos pensavam em César, 

o Rei de Roma, que mandava em todo aquele mundo. Quando se falava em Boa-Notícia 

ou Evangelho, todos pensavam nas “boas-notícias” do Império Romano, que eram boas 

para César e um engano para o povo. Qual será a Boa-Notícia ou Evangelho de Jesus? 

Contexto 

 Depois do Batismo de Jesus por João, o Evangelho coloca as três tentações. A 

do poder do mundo é a última. Jesus está no topo de uma imaginária alta montanha, de 

onde viu todos os reinados, poderes e riquezas do mundo, que ele não quis adorar. O 

tentador, então, se afasta e os anjos vêm servir Jesus de algum alimento. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 4,12-23 

1. Quando Jesus voltou para a Galileia? (v. 12) Por que será? 

2. Que importância o Evangelho dá ao fato de Jesus ir paraesses lugares (v. 13)? (vv. 

14-15)  

3. Informações: A palavra que costumam traduzir por „conversão‟ ou por „fazer 

penitência‟ é Metanoia. Metá: mudança, como em „metamorfose‟ e noia: de cabeça, 

como em paranóia.  “Reino dos Céus” é o mesmo que Reino de Deus. Como, então, 

o Evangelho resume a pregação de Jesus? (v. 17) Isso tem alguma importância? 

4. Quem Jesus encontrou primeiro à beira do mar da Galileia? O que eles eram um do 

outro e o que faziam? (v. 18)  

5. O que Jesus disse para os irmãos pescadores? (v. 19) 

6. Mais à frente Jesus encontra outros dois irmãos. Quem eram? O que faziam? (v. 21)  

7. Jesus também os chama. Eles seguem Jesus? (v. 22) 

8. Será importante o fato de os primeiros discípulos de Jesus serem irmãos e serem 

pescadores? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho 

Jesus é mesmo de Nazaré e o fato de ele ter começado a pregar à beira do lago 

da Galiléia, deve ajudar a lembrar exatamente uma palavra da Escritura que fala da 

importância da Galiléia como um caminho de Deus. Por ali passaram os prisioneiros 

levados para o cativeiro da Babilônia, por ali passaram, anos depois, os que voltavam do 

cativeiro. 
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Jesus não veio reformar sua antiga religião, veio criar uma coisa nova. Para ser 

discípulo dele é preciso entrar na mentalidade do reinado de Deus, totalmente diferente 

do reinado de César, é preciso mudar a cabeça, mudar o jeito de pensar. 

A Boa-notícia que Jesus traz é que chegou o reinado de Deus, completamente 

diferente do reinado de César. No Império Romano uns eram dependentes dos outros, 

um mandava e os outros dependiam dele e esses já tinham outros como seus 

dependentes. Os últimos só tinham chefes, não tinham dependentes. Cesar, o rei de 

Roma, podia tudo e os últimos não podiam nada. Agora não, todos são iguais, sem 

chefes e sem dependentes, mas irmãos uns dos outros. 

Foi na Galiléia, terra de gentios ou pagãos, que Jesus começou a reunir os 

primeiros discípulos e a formar em torno de si uma comunidade de irmãos. O mar 

lembra a morte, pois está ligado com o lago dos mortos, debaixo da terra. O pescador 

tira o peixe do mar, o discípulo de Jesus, pescador de gente, deve tirar os seres humanos 

do mar da morte. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vezMateus 4,12-23 

 Nósacreditamos de verdade no pequeno, no fraco, no que é pouco conhecido? 

Acreditamos que é mais importante ser irmão do que ter um patrono poderoso? Nós 

ainda temos patronos, patrões, chefes, chefinhos e chefões que achamos que nos 

protegem? De onde esperamos a solução dos problemas do povo? Dos lá de cima ou de 

nós mesmos, se somos irmãos de verdade? Hoje não é mais o rei de Roma nem o 

Presidente dos Estados Unidos quem manda no mundo, o que é que manda mesmo? O 

palpite de Deus é igual ao palpite do dinheiro? Qual é o palpite do dinheiro, qual é o 

palpite de Deus? Precisamos ainda mudar de mentalidade, mudar a cabeça? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a graça de seguirmos a Deus sempre.  Oremos!   (Silêncio)  

 Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça de vos amar e seguir, pois nunca deixais de conduzir 
aqueles que firmais no vosso amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

Semana antes do quarto Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 5,1-12 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu este Evangelho foi a primeira, a de Jerusalém, mais 

tarde liderada por Tiago, famoso “irmão do Senhor”. Quando os “bandidos” ou 

“zelotes” galileus tomaram o poder em Jerusalém (ano 66), a comunidade toda saiu da 

cidade e arredores e foi para outras regiões fora da Palestina. 

A destruição de Jerusalém no ano 70, para eles que eram judeus, cristãos, mas 

ainda ligados à religião judaica, foi como se a mãe morresse antes de se cortar o cordão 

umbilical. Era urgente organizar as comunidades cristãs, ainda mais os que os fariseus, 

liderados Johanan Ben Zakkai, também saíram de Jerusalém e estavam reorganizando a 

religião judaica, deixando de fora os cristãos. Era preciso, então, organizar as 

comunidades cristãs seguindo a palavra do Mestre e conquistar os outros judeus para 

que eles se tornassem também discípulos de Jesus. Por isso Jesus é o novo Moisés, que 

dá a nova Lei. O texto da primeira Aliança terminava com bênçãos e maldições. A Lei 

de Jesus começa com bênçãos. 

Contexto 

Jesus chamou os primeiros discípulos. Sem discípulos missionários sua 

mensagem não vai muito longe. Chamou os irmãos Pedro e André e os irmãos Tiago e 

João, pescadores do lago da Galiléia. Seus discípulos são pobres e humildes, mas são 

irmãos que trabalham juntos. 

Jesus começou andar pela sua terra, a Galileia. Ia ensinando nas sinagogas, 

pregando a Boa Noticia do Reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. 

A fama de Jesus começou a se espalhar pelo mundo inteiro. Então, da Galileia, da 

Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do rio Jordão, multidões de 

sofredores de todas as partes começaram a seguir Jesus. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 5,1-12 

1. Multidões de sofredores do mundo seguiam Jesus. Por causa de quem, então, ele 

começou a instruir os discípulos? (v.1) 

2. Informação: “Reino dos Céus” não é o céu.Éa mesma coisa que reino de Deus, que 

começa a acontecer aqui na terra. A palavra Céus só está aí no lugar da palavra 

Deus. Pergunta: A primeira bem-aventurança (a dos pobres v. 3) e a última (a dos 

perseguidos, v. 10) tem alguma coisa em comum e diferente das outras. O que é? 

3. Para „os que estão chorando‟ ou „os aflitos‟, conforme as traduções, qual é a 

esperança? (v. 4) 

4. Qual é a esperança para os mansos, os subjugados ou carentes? (v. 5) 

5. O que acontecerá com os que têm fome e sede do reinado da Justiça? (v. 6) 

6. E os que têm misericórdia, os que têm coração ou intenções limpas e os que lutam 

pela paz ou pela felicidade de todos, terão no futuro alguma recompensa? 

7. Afinal, de quem é já agora o reinado de Deus, quem é que, de verdade, já está 

realizando aqui na terra este reinado de Deus? (v. 3 e v. 10) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho 
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Jesus começa a ensinar os discípulos, depois de ter visto as multidões sofredoras. 

Em favor delas, ele organiza as suas comunidades, a sua Igreja, início do reinado dos 

Céus (ou de Deus). 

A quem pertence a realização do reinado dos Céus neste mundo sofredor, 

explorado pelo Império? Aos pobres por espírito, por escolha, e aos perseguidos por sua 

fidelidade ao Evangelho. 

Com isso, os sofredores, os que estão chorando, os que estão com fome e sede 

de ver acontecer a justiça do reinado de Deus, os carentes, subjugados ou mansos, 

podem esperar um futuro sem exclusão social, sem fome e sede, sem lágrimas. 

As bênçãos da primeira Aliança eram para aqueles que observassem tudo o que 

ali estava escrito. As bênçãos da Nova Aliança são para aqueles que têm misericórdia, 

quem têm compaixão dos que sofrem e dos que erram. São para aqueles que têm 

coração ou intenções puras, limpas, retas. São para aqueles que constroem a paz 

verdadeira, o bem estar e a segurança para todos. É a partir daí que as comunidades 

cristãs devem se organizar. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus 5,1-12 

Esse Evangelho lido dessa forma diz o que para nós hoje? Hoje em nosso 

ambiente e em nosso mundo ainda há multidões sofredoras esperando a ação dos 

discípulos de Jesus? 

Hoje ainda, aqueles que aceitam viver de maneira pobre e são perseguidos ou 

incomodados pelos que mandam, são esses que põem em prática o reinado de Deus, 

esperança para os sofredores? Lembram-se de algum caso? Quem não admite viver 

pobremente, nem quer se dar mal neste mundo consegue produzir alguma coisa para o 

reinado de Deus? Algum santo viveu assim sem pobreza e sem perseguição? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no 

trabalho, na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir que a gente possa pôr Deus acima de tudo e amar de verdade. 

Oremos!   (Silêncio)  

 Senhor, nosso Deus, ajudai-nos a colocar-vos acima de todas as coisas e a saber amar de 
verdade todas as pessoas. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do quinto Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 5,13-16 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu este Evangelho é a mais antiga comunidade de 

discípulos de Jesus, a de Jerusalém. Quando, no ano de 66, os “bandidos” ou “zelotes” 

entraram e tomaram o poder na cidade, vendo que aquilo era uma loucura e que Roma 

viria destruir tudo, como aconteceu, a comunidade toda saiu de Jerusalém e foi andando 

de um lugar para o outro pelo mundo a fora. 

Isso fez que ela se sentisse mais responsável por mudar o mundo. Foi por isso 

que recolheu as palavras de Jesus que falam do compromisso de seus discípulos com as 

mudanças que devem acontecer no mundo. Os outros Evangelhos trazem palavras 

semelhantes, mas de maneira mais vaga, sem falar diretamente aos discípulos. 

Contexto: 

Essas palavras estão na primeira catequese do Evangelho de Mateus. Tendo 

visto a multidão de sofredores que vinham à sua procura, Jesus, como novo Moises, 

senta-se na montanha para dar suas orientações aos discípulos. Fica uma imagem assim: 

Jesus no centro, em volta dele os discípulos, em volta dos discípulos, a multidão de 

sofredores do mundo inteiro, o motivo das instruções de Jesus. É a Nova Aliança. 

A Lei da Primeira Aliança terminava com bênçãos para quem cumprisse e 

maldiçoes para que não cumprisse. A Lei da Nova Aliança começa apenas com 

bênçãos, “Bem-aventurados os pobres, os que são perseguidos, os que estão chorando 

etc.”. Logo em seguida vêm as palavras de Jesus que estamos lendo. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 5,13-16e responder: 

1. Informação: No tempo de Jesus usava-se o sal muito mais para conservar os 

alimentos, como carne e peixes, do que para temperar. Não havia geladeira. Salgar 

era mais importante para não estragar, não deixar apodrecer, não deixar corromper-

se, do que para dar sabor. Quem Jesus diz que deve servirde sal para a terra? (v. 13) 

2. O sal que a gente usa hoje não derranca, não se corrompe, não perde a força. Se no 

tempo de Jesus poderia acontecer isso, ninguém garante. Qual é o sal que pode, às 

vezes, perder a sua força? 

3. Um sal que perde sua força serve para quê? (v. 13) 

4. Quem Jesus diz que deve ser uma luz para o mundo inteiro? (v. 14) 

5. Com medo do vento, colocou a vela acesa dentro de uma lata e tampou. Alguém já 

viu isso? Qual é a luz que Jesus diz que às vezes se esconde com medo dos ventos? 

(vv. 15-16) 

6. Ser luz num lugar alto significa que a pessoa vai brilhar, vai ser uma estrela, será 

aplaudida por todos, é isso mesmo que Jesus diz? (v. 16) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade que nos deu este Evangelho procurou ser sal e luz em todos os 

lugares por onde passava. Ela saiu da Palestina, só um louco não veria que o exército 

romano viria destruir tudo e matar muita gente. A comunidade foi, então, viver longe de 
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sua terra, em lugares onde os problemas de corrupção moral e econômica eram maiores, 

onde se vivia no escuro total, ao ver de um cristão judeu. Ela sentia que essas palavras 

de Jesus serviam para ela, que ela deveria corrigir, melhorar e iluminar os lugares por 

onde passava. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus 5,13-16 

Hoje parece que está tudo podre no nosso mundo. O que estará faltando? O Papa 

Francisco fala frequentemente que o cristão deve sair, não ficar em casa, ir ao mundo, ir 

às periferias. Diz que nossas comunidades ficam muito fechadas em si mesmas, 

cuidando apenas das coisas internas, sem olhar e sem enfrentar a realidade do nosso 

mundo. Quem fica só em casa, com medo de sair e sofrer algum acidente, acaba doente 

ou na depressão, mas “prefiro ver uma Igreja acidentada a ver uma Igreja deprimida e 

doente” diz o Papa. Se nós ficamos trancados em nós mesmos, onde estará o sal da terra 

e a luz do mundo? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir que Deus nos proteja com seu amor incansável.  Oremos!   (Silêncio) 

 Olhai, ó Deus, por esta vossa família com vosso amor que não se cansa. Como só em vós 
nós confiamos, guardai-nos e protegei-nos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do sexto Domingo do Tempo comum 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 5,17-37 

Pré-texto: 
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A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus, como vimos, é de 

cristãos judeus. É aquela que foi a primeira de todas, a de Jerusalém. Quando aconteceu 

a revolução dos “zelotes” (ano 66), a comunidade saiu da cidade e arredores e foi 

caminhando por outras regiões fora da Palestina, buscando se organizar e conquistar 

novos seguidores ou discípulos e formar outras comunidades com o mesmo 

pensamento. Eles eram judeus e estavam ligados à religião judaica. 

Os fariseus também saíram de Jerusalém e, liderados por um Rabino chamado 

Johanan Ben Zakkai, cuidaram de reorganizar a religião judaica, agora sem o Templo.   

No meio ficavam outros judeus que não eram cristãos, nem seguiam os fariseus. 

Era preciso levá-los a entender que Jesus não veio destruir a Lei de Deus, suas 

Escrituras Sagradas, veio fazer com que elas encontrassem seu sentido completo. 

Contexto: 

Um pouco antes, depois de ver a multidão sofredora, Jesus inicia suas instruções 

aos discípulos. Falado compromisso que os discípulos têm no mundo, onde devem ser 

sal e luz, já abrindo espaço para falar da importância de viver de verdade a Lei de Deus, 

em seu sentido mais sério. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 5,17-37 e responder: 
1. Jesus veio acabar com a Lei e os Profetas, ou seja, as Escrituras do Primeiro 

Testamento? Veio fazer o quê, então? (vv. 17-18)  

2. No Reinado dos Céus ou de Deus, quem será grande e quem será pequeno? (v. 19)  

3. Para fazer parte da comunidade cristã, quer dizer „entrar no Reino dos Céus‟ ou de 

Deus, basta seguir os mestres fariseus e cuidar só da letra da Lei? (v. 20)  

4. Obedecer ao quinto Mandamento é só não matar? (vv. 21-22)  

5. Informação: Os mestres fariseus diziam que quando você está para fazer sua oferta 

e, já perto do altar, lembra que tem alguma impureza como tocar num cadáver, estar 

leproso (com doença de pele), a mulher estar menstruada e tantas outras coisinhas, 

deve deixar ali sua oferenda e ir primeiro se purificar com o sacerdote. Pergunta: 

Jesus diz a mesma coisa ou diz o quê? (vv. 23-24)  

6. “O pior acordo é preferível à melhor demanda”. Já ouviram isso? A palavra de Jesus 

é muito diferente? (vv. 25-26) 

7. Na Bíblia o sexto mandamento é “não cometerás adultério”. Para Jesus, basta não 

trair o cônjuge ou ter relações com uma pessoa casada com outrem? (vv. 27-28) 

8. Em países governados por muçulmanos fundamentalistas a lei manda cortar a mão 

do ladrão. É isso que Jesus está mandando fazer? (vv. 29-30) 

9. Informação: No Primeiro Testamento (veja Dt 24,1-4) quando o marido se cansava 

da mulher, podia despedi-la da sua casa. Bastava que lhe desse um documento 

dizendo que ela tinha sido despedida. Pergunta: Jesus que acha disso? (vv. 31-32)  

10. Informação:Antigamente não havia assinatura, documento, selo, carimbo, cartório, a 

garantia de que a pessoa ia cumprir a palavra era uma só,o juramento. Pergunta: 

Jesus acha que isso está certo, que a palavra dada precisa de uma garantia, um 

juramento? (vv. 32-37) 

11. Quando e onde será possível bastar só a palavra da pessoa: “sim!”, quando é sim, e 

“não!” quando é não? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Jesusvai além do que está escrito na Lei, ele não fica na letra da Lei, vai ao seu 

espírito. A justiça do fariseu limita-se à observância escrupulosa da letra da Lei. Já a 

justiça do discípulo de Jesus é fazer mais do que manda aquilo que está escrito na Lei, é 

fazer o que Deus manda, acima do que está escrito. Ele não desfaz as leis do seu povo, 

mas vai fundo ao que cada mandamento quer dizer da vontade de Deus. 
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A vontade de Deus é muito mais do que aquilo que está escrito nos 

mandamentos. A comunidade não despreza o que está na Escritura, mas não fica presa 

só ao que diz a lei escrita, quer fazer muito mais, quer ver em cada acontecimento o que 

Deus está nos pedindo, mesmo que aquilo não se encontre escrito na Lei. 

Na comunidade, que pretende ser o início do “reinado dos Céus”, juramento ou 

qualquer outra coisa para garantir o cumprimento da palavra dada não existe. Dentro da 

comunidade basta a palavra de cada um: sim, quando é sim e não, quando é não. O que 

passa disso não é do reinado de Deus, é do império do Maligno. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 5,17-37 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho lido dessa forma diz o quê para nós hoje? O Papa Francisco tem 

insistido muito em diminuir a burocracia dentro da Igreja. Num de seus discursos aqui 

no Brasil ele disse que a mãe não se comunica com o filho através de um papel ou de 

um carimbo, mas através de um carinho, de um abraço. Disse também na sua recente 

Exortação (Alegria do Evangelho) que, quando ficamos muito apegados à lei, nós nos 

tornamos juízes sem misericórdia. 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos a graça de viver de tal modo que Deus possa ficar sempre conosco.  

Oremos!   (Silêncio) 

 Ó Deus, vós prometestes ficar com aqueles que são sinceros e retos. Dai-nos a graça de viver de tal 
maneira que vós possais ficar sempre conosco. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
Semana antes do sétimo Domingo do Tempo comum 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
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Ler: Mateus 5, 38-48 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus, como vimos, é de 

cristãos judeus. É aquela que foi a primeira de todas, a de Jerusalém. Quando aconteceu 

a tomada de Jerusalém pelos zelotes, a comunidade saiu da cidade e foi por outras 

regiões fora da Palestina, buscando se organizar e conquistar novos seguidores ou 

discípulos e formar outras comunidades com o mesmo pensamento. 

Quando o Evangelho estava sendo escrito, os fariseus também tinham saído da 

cidade e estavam reorganizando a religião judaica, já que o Templo de Jerusalém, até 

então o centro do judaísmo, estava destruído. Eles tinham conseguido para o seu grupo 

o privilégio de não precisar adorar a estátua do Rei de Roma. Quem não adorava o 

Imperador era preso e até condenado à morte. 

Havia, então, três grupos judeus: Os fariseus que reorganizavam o judaísmo 

(chamados de Judaísmo Formativo), os cristãos que nos deram este Evangelho e, 

terceiro, os judeus que não eram cristãos e nem seguiam os fariseus. 

Para obrigar todo judeu a segui-los os do Judaísmo Formativo decidiram 

declarar que quem não os acompanhasse estava expulso da comunidade judaica, não 

podia mais se chamar de judeu e perdia o privilégio de não precisar adorar o Imperador. 

O Evangelho quer conquistar os judeus para a fé em Jesus. Jesus é o Messias 

esperado. Ele não veio destruir as Escrituras dos judeus, veio realizar todas as 

esperanças que nelas se encontravam. 

Muita coisa nessas Escrituras era entendida de maneira errada. Quando diziam 

para não haver uma vingança indevida, por exemplo, se alguém vaza o olho do meu boi, 

eu vou vazar os olhos e quebrar os dentes do boi dele? Não, é apenas olho por olho, 

dente por dente. Quando diz que devemos amar o próximo, entendiam amar só os 

companheiros, os estranhos não devem ser amados. 

Contexto: 

Jesus, em vista da multidão sofredora, como outro Moisés, dá instruçõesaos 

discípulos no Sermão da Montanha. Os discípulos devem ser o sal da terra e a luz do 

mundo. Devem entender a Lei de Deus melhor do que os fariseus que querem agora 

comandar a religião judaica. Os chefes do judaísmo da época do Evangelho têm os 

cristãos como seus maiores inimigos, isso está no horizonte das palavras de Jesus aqui 

recolhidas. 

Ler novamente Mateus5,38-48 

1. Qual o caminho de Jesus para vencermos as violências? (vv. 38-42)  

2. Diziam nossos velhos políticos: “Para os companheiros tudo, para os adversários, a 

lei!”. Jesus diz a mesma coisa? (vv. 43-44) 

3. Quem, segundo Jesus, é o exemplo para os seus discípulos? (v. 45 e 48) 

4. Os discípulos de Jesus têm de fazer como faz todo o mundo? (vv. 46-47) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Jesus não entende o “olho por olho, dente por dente” como uma necessidade de 

vingança, fazer o outro pagar na mesma moeda, como muitos entendiam. Quando 

somos odiados, não é pagando com a mesmo moeda que vamos vencer esse ódio. A 

comunidade saiu da sua terra, a Palestina. Leva a mensagem de Jesus também para os 

que não são judeus. Não pode ficar fechada em si mesma, tem que se abrir para os 

outros, amar também aqueles que antes eram considerados inimigos.   

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus5,38-48 

Espelho para nós hoje: 
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Esse Evangelho lido dessa forma diz o que para nós hoje? Gandhi dizia a um 

padre seu amigo: Se os cristãos vivessem o que diz o Evangelho, o mundo hoje seria 

outro.  Concordam? Por quê? Será possível vencer a violência oferecendo a outra face?  

O Papa Francisco tem falado muito em sair, ir para as periferias do mundo, levar 

a Mensagem aos ambientes que parecem surdos ao Evangelho, ir ao encontro do 

estranho, do diferente. Isso nos faz lembrar essas palavras de Jesus?   

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no 

trabalho, na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Que nós possamos entender sempre o que Deus nos diz através dos 

acontecimentos.  Oremos!   (Silêncio) 

 Concedei, ó Deus, protetor dos pequenos, que a gente procure descobrir sempre o que é 

mais correto, para realizar vossa vontade em nossas palavras e em nossas ações. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do oitavoDomingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 6,24-34 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus, já vimos, é de cristãos 

judeus. É aquela que foi a primeira de todas, a de Jerusalém. Quando os zelotes 

entraram em Jerusalém, a comunidade saiu da cidade e foi por outras regiões fora da 

Palestina, buscando se organizar e conquistar novos seguidores ou discípulos e formar 

outras comunidades com o mesmo pensamento. 

Os cristãos de Jerusalém e arredores deixaram para trás tudo o que possuíam, 

perderam tudo o que lhes dava alguma segurança de sobrevivência, mas não tiveram 

dúvida, saíram da cidade e da região e atravessaram as fronteiras, para fora da Palestina. 

Isso, para não serem solidários com aquela loucura de fazer guerra contra Roma. Um 
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pouco de juízo era o bastante para perceber que Roma acabaria destruindo o Templo, a 

cidade e a nação judaica, como aconteceu. 

A missão da comunidade cristã da Judéia era agora levar a mensagem de Jesus 

para fora da Palestina. Como iriam viver, como iriam comer como poderiam se vestir, 

eles não sabiam. O que lhes interessava era levar Jesus como Messias para todo o 

mundo. Quando conseguiram se fixar em algum lugar, eles recolheram para nós estas 

palavras de Jesus. 

Contexto: 

Estamos lendo várias palavras de Jesus que o Evangelho de Mateus recolheu para 

nós. Primeiro Jesus, como outro Moisés, dá orientações aos seus discípulos, tendo em 

vista as multidões sofredoras, ele confia a seus discípulos a tarefa de transformar a 

humanidade, devem ser “o sal da terra e a luz do mundo”. Depois, Jesus afirma não ter 

vindo destruir, mas realizar plenamente as Escrituras e arremata, mandando amar o 

inimigo. Agora Ele nos fala da nossa atitude diante da segurança que o dinheiro oferece.  

Texto: 

Ler novamente Mateus 6,24-34 

1. Idolatria é colocar outra coisa no lugar de Deus. SegundoJesus, qual é a pior 

idolatria que existe? (v. 24)  

2. Por que Jesus diz para a gente não esquentar a cabeça com o dia de amanhã? (vv. 25 

e 34) Qual a consequência de pensar demais no dia de amanhã? 

3. Jesus diz para a gente viver como passarinhos? Como, se a gente não tem asas para 

voar de um lugar para outro e procurar o que comer? (v. 26-27)  

4. Jesus manda imitar as flores do pasto. É para ficar plantados no chão, esperando que 

a natureza nos dê comida e roupa? (vv. 28-30)  

5. O Pai é pai e sabe do que cada um de nós precisa; não? (vv. 32-34) Por que ainda 

existem filhos de Deus sem comida suficiente e sem roupa decente? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Quando os galileus revoltosos tomaram o poder em Jerusalém no ano 66, os que 

eram a comunidade cristã de Jerusalém e arredores, fiéis discípulos de Jesus, saíram da 

cidade, deixando para trás tudo o que possuíam.  Não pensaram no que comer e vestir 

no dia de amanhã. As palavras de Jesus recolhidas aqui no seu Evangelho vêm dar-lhes 

mais força e confiança. 

Nos momentos difíceis, fica claro que é preciso escolher a quem servir, de quem ser 

escravos, se das propriedades, da riqueza, ou de Deus e seu Projeto. Querer as duas 

coisas é impossível. É preciso ficar com uma ou com a outra, ou subjugar-se ao 

dinheiro, tornar-se seu escravo, esperando dele a segurança para o dia de amanhã, ou 

colocar acima de tudo Deus e o seu Projeto de fraternidade, sem se preocupar com a 

própria segurança. E a comunidade que nos deu o Evangelho optou pelo reinado de 

Deus, em cujas mãos se entregou inteiramente. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 6,24-34 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho entendido dessa forma diz o quê para nós hoje? Chegam para nós 

momentos em que temos de escolher entre Deus e o dinheiro, entre a segurança que o 

dinheiro dá e a fidelidade a Jesus e ao Projeto do Pai?Ou nunca precisamos fazer essa 

escolha? O dinheiro é pai de uns poucos, Deus é Pai de todos. Qual a diferença prática 

entre ser escravo de um e ser escravodo outro? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 



56 

 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus a tranquilidade para cumprirmos bem nossa missão.  Oremos!   

(Silêncio)  

 Ó Deus, fazei que os acontecimentos do mundo caminhem na paz que desejais, para que as 
vossas comunidades possam cumprir a sua missão com alegria e segurança. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do nono Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial (a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 7,21-27 

Pré-texto: 

 A comunidade de cristãos judeus que nos deu este Evangelho teve uma 

experiência de vida muito dura. Seus membros tiveram de viver como refugiados, 

andando de um lado para outro em busca de um lugar que os acolhesse. Isso lhes deu 

muita maturidade e a convicção de que o importante é a prática concreta da justiça e da 

solidariedade que Jesus ensinou. Isso está acima de qualquer outro valor. 

Haviauma diferença com os gentios com respeito à oração. No capítulo 6,7-8, 

depois de prevenir para não fazer da oração um espetáculo para a plateia, o Evangelho 

chama a atenção para não fazermos também como os gentios que só pensam empedir, 

pedir, repetindo muito suas orações. 

 O Evangelho segundo Lucas reflete bem esse pensamento dos gentios que 

influiu nas suas comunidades. No Evangelho de Lucas notamos a forte influência de um 

movimento semelhante ao da atual RCC que existia, por exemplo, nas comunidades de 

Corinto. Lucas fala muito na oração e traz até a comparação da viúva insistente que, de 

tanto pedir, faz que o juiz perca a paciência e resolva seu problema.Já o Evangelho de 

Mateus vê isso com certa dose de crítica e desconfiança. 

Contexto: 
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 Estamos no final do Sermão da Montanha, onde o Evangelho de Mateus 

recolheu as mais importantes palavras de Jesus na Nova Lei do Novo Moisés. As 

palavras de Jesus estão dirigidas aos discípulos, mas têm no horizonte a humanidade 

sofredora. Grande parte foi refletida nas semanas anteriores.  

Agora acabava de falar dos falsos profetas, comparando-os com a árvore que não 

produz frutos bons. Tinha registrado também uma palavra de Jesus sobre a força da 

oração, além de outras afirmações mais breves. Aqui vai encerrar a grande catequese ou 

discurso. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 7,21-27 e responder: 

1. Jesus acha que muita oração pode desviar da prática concreta da Palavra de Deus?  

2. Na hora do julgamento decisivo o modelo religioso, tipo pentecostal,de orações de 

pedidos, de curas, milagres, exorcismos, sem a prática da justiça vai resolver alguma 

coisa? (vv. 22-23) 

3. Maria de Lourdes Lima disse num plenário dos grupos: “O povo prefere rezar em 

vez de fazer reunião, porque rezar não lembra os pecados e reunião lembra”. Essa 

palavra se encaixa bem na comparação da casa construída sobre a rocha ou 

construída sobre a areia? Como? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 As lutas e dificuldades que a comunidade viveu ajudaram-na a entender melhor 

o que Jesus ensinou mesmo. O que ele quer de verdade é a prática da solidariedade e da 

justiça. 

 Rezar muito, fazer exorcismos, fazer curas, milagres e provocar reações 

extraordinárias e espetaculares até, não levam a nada e podem enganar a muitos, 

achando que isso basta. 

 O julgamento final da vida de cada um será pelo que a pessoa praticou, se ela 

viveu de acordo com a Lei de Deus, lei da partilha e da justiça. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus 7,21-27 

 O que esse texto, como nós lemos, diz para nós hoje? Que é o que costumamos 

ver hoje nos canais de televisão religiosos, sejam evangélicos sejam católicos? Em 

alguns não é alguma coisa muito parecida com aquilo que este texto do Evangelho 

critica? Ou então temos celebrações bonitas e só. 

Onde está a busca de um mundo mais de acordo com Deus, Pai de todos? Onde 

vemos o esforço pela solidariedade, pela partilha e pela justiça? Onde vemos a luta em 

favor e ao lado do mais fraco? Naquele dia poderemos dizer apenas que fizemos ou 

participamos de belas orações e celebrações, se não, que fizemos exorcismos, curas e 

milagres, esquecidos de pôr em prática a verdadeira vontade do Pai? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 
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5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir que Deus nos dê aquilo que tem verdadeira utilidade para nós. 

Oremos!   (Silêncio)  

 A vossa providência, ó Deus, nunca falha, por isso nós vos pedimos com toda humildade, 
tirai para longe de nós o que prejudica e dai-nos o que for proveitoso. Por Nosso senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

 

Semana antes do décimo Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial:(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 9,9-13 

Pré-texto: 

 A comunidade que nos deu este Evangelho era uma comunidade de judeus, mas 

não queria ser confundida com os fariseus. Antes, queria conquistar para a fé em Jesus 

os judeus que não seguiam os Rabinos fariseus. Precisava também vaciná-los contra o 

farisaísmo. 

 Por isso recolhe no texto do Evangelho várias discussões e disputas de Jesus 

com os fariseus, mostrando, assim, como Jesus desmascara a hipocrisia do modelo 

religioso cheio de normas e rituais vazios de sentido. 

Contexto: 

 Depois do Sermão da Montanha o Evangelho fala de várias curas realizadas por 

Jesus como a de um leproso, a do servo de centurião, a da sogra de Pedro e várias outras 

que mostram Jesus realizando o que dizem os Cânticos do Servo de Javé no livro de 

Isaías (caps. 42, 49, 50 e 52-53). 

 Jesus é exigente com aqueles que querem segui-lo, mesmo com o escriba, que 

pode ser até ter sido o autor deste Evangelho. Em seguida o Evangelho lembra outros 

milagres de Jesus como o da tempestade acalmada, o do possesso de Gadara e a cura do 

paralítico. 

Texto: 

Ler novamenteMateus 9,9-13 e responder: 
1. Quando escutou o chamado de Jesus, Mateus, que estava bem instalado num 

emprego rendoso, que fez? (v. 9) 

2. Quem eram os companheiros de Mateus? (v. 10) 

3. Os perfeitos fariseus, que disseram? Falaram com quem? (v. 11) 
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4. Vamos entender bem a resposta de Jesus (vv. 12-13)? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Para a comunidade que nos deu o Evangelho o episódio mostra muito bem que 

Jesus, ao contrário do perfeccionismo dos fariseus, veio em busca dos pecadores, chama 

para discípulo e colaborador seu alguém que para os fariseus estaria completamente 

excluído, sem direito à mínima participação. Isso anima quem não é capaz de seguir 

tantas normas e regulamentos. Isso dá forças a quem nunca será capaz de decorar e 

muito menos praticar os 603 mandamentos orais dos fariseus. Isso chama para a fé em 

Jesus a multidão dos judeus incapazes de seguir as exigências dos fariseus. Isso chama 

para a fé em Jesus aqueles que não querem continuar eternamente cegos, guiados pelos 

mestres fariseus. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 9,9-13 

Espelho para nós hoje: 

 O que esse Evangelho, como nós lemos, diz para nós hoje? Hoje, no nosso 

ambiente religioso, quais são as pessoas mais desclassificadas e discriminadas como 

pecadoras? As pessoas excluídas de atos ou funções religiosas são mesmo as mais 

pecadoras que existem? O Papa Francisco não tem encontrado dificuldade por parte de 

muita gente importante dentro da Igreja, que não admite que haja mais compreensão, 

por exemplo, com os “recasados”, aqueles que, depois de um casamento fracassado, 

uniram-se a outra pessoa? Quando Jesus diz que veio chamar os pecadores e não os 

justos, isso mexe com a gente? Ou não concordamos com Jesus? Isso faz mudar um 

pouco o nosso pensamento? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos a Deus que nos ajude a conhecer e praticar sempre o melhor. Oremos!   

(Silêncio)  

 Senhor, o Batismo fez de nós gente do lado da luz. Dai-nos a graça de não nos deixarmos 
dominar pelas trevas do erro e que a vossa verdade seja a luz de nossas vidas. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do décimo primeiro Domingo do Tempo Comum 

Canto e Oração inicial:(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 9,36-10,8 

Pré-texto: 

 A Comunidade de cristãos judeus que nos deu este Evangelho fazia questão de 

se voltar para o Israel primitivo, pretendia, acima de tudo trazer todos os judeus para a 

fé em Jesus. É que havia uma desorientação geral no judaísmo na época em que o 

Evangelho foi escrito. Os antigos dirigentes, os Sumos Sacerdotes e os Anciãos, que, 

além do mais, já haviam perdido toda a sua autoridade, foram mortos pelos zelotes. 

Esses zelotes não podiam servir de orientação para o povo, pois escolheram o 

caminho da violência e a reação de Roma que se poderia esperar era a da destruição do 

templo, da cidade e de toda a nação, o que aconteceu. O povo estava mais perdido do 

que ovelhas sem pastor.Era indispensável cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. 

A comunidade de cristãos judeus deve salvar o seu povo, Israel, o povo das doze tribos. 

Contexto: 

 Depois do chamado do pecador Mateus para seguir Jesus, os discípulos de João 

Batista perguntam por que os discípulos de Jesus não jejuam também como eles fazem. 

Jesus diz que não veio pôr remendo novo em roupa velha. Em seguida vem os episódios 

cruzados da cura da mulher com hemorragias e a ressurreição da filha de Jairo. Seguem 

a abertura dos olhos aos cegos que chamam Jesus de Filho de Davi e o soltar a língua do 

mudo, o que os fariseus dizem ser coisa do diabo. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 9,36-10,8 e responder: 

1. Jesus tendo visto o sofrimento do povo, ficou indiferente? (v. 36)  

2. O que disse a seus discípulos? (vv. 37-38) Por que são poucos os trabalhadores na 

lavoura do Reino de Deus? O Papa Gregório Magno dizia que, no seu tempo, há 

mais de 1.400 anos, havia muitos padres, mas poucos eram os que trabalhavam de 

verdade para o Reinado de Deus. Isso pode acontecer? 

3. Expulsar espíritos maus é o mesmo que curar os sofrimentos humanos. Será isso 

sinal do Reinado de Deus? (c. 10,1) 

4. Aqueles que Jesus chamou (vv. 2-4) são muito melhores do que nós de hoje, não? 

5. O que lemos nos vv. 5 e 6 não se encontra em nenhum lugar dos outros Evangelhos. 

Por que será que só Mateus, o Evangelho dos cristãos judeus, fala assim? 

6. O que é que eles devem dizer e fazer? (vv. 7-8) 

7. Que sentido tem irem desprevenidos economicamente (sem dinheiro, sem muita 

roupa, sem sacola para guardar donativos etc.)? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Israel é todo o povo de Deus organizado nas doze tribos. Quando o Evangelho 

diz que Jesus proíbe os doze de irem aos pagãos ou gentios e aos samaritanos, 

mandando procurar antes as ovelhas perdidas do povo de Israel, está mostrando que 

Jesus quer, antes de tudo, salvar o seu povo da situação desesperada em que se encontra, 

aceitando a sua pregação do Reinado de Deus. Depois o Israel fechado e exclusivo deve 

se tornar o Israel aberto e universal. 
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 Os doze Apóstolos não são mais instruídos nem mais ricos nem mais 

importantes do que qualquer um de nós. A pregação não será um meio de vida nem de 

enriquecimento. Ao contrário, o primeiro testemunho será o de humildade e de pobreza 

e desprendimento. Depois, curar os males humanos e proclamar que isso é o reinado de 

Deus que está chegando. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 9,36-10,8 

Espelho para nós hoje: 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? A nossa fé nos aproxima ou 

nos afasta do sofrimento do povo? Li há pouco alguém dizendo que a CNBB deveria 

apresentar uma religião totalmente desvinculada da realidade social e política. A que 

levaria essa fé sem amor? Onde não há um grupo de reflexão ou coisa semelhante, onde 

o povo não tem como encontrar um caminho, esse povo não está esfolado e derrubado 

como ovelhas sem pastor? Os Doze, o Israel total, o povo todo não deve ser 

missionário? Anunciar a chegada do Reinado de Deus sem libertar os sofredores vale 

alguma coisa? Não fica só em conversa? Evangelizar não é levar uma boa notícia? Que 

boa notícia nós temos para levar aos pobres, ao povo perdido e desorientado? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos a graça de viver fazendo sempre o que mais agrada a Deus. Oremos!   

(Silêncio)  

 Ó Deus, força de quem só confia em vós, escutai o nosso pedido e, como nada podemos por 
causa da nossa fraqueza, dai-nos sempre a vossa ajuda para que possamos querer e agir 
de acordo com a vossa vontade. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do décimo segundo Domingo do Tempo Comum 

Canto e Oração inicial(a escolher) 



62 

 

1. LEITURA 
LerMateus 10,26-33 

Pré-texto: 

 A fé em Jesus nasceu e cresceu em meio a muitos conflitos. O Império Romano 

exigia cada vez mais uma fidelidade total ao Imperador, que chegava a ser adorado 

como um deus. Calígula chegou a enviar para a Palestina a imagem de um deus romano 

com as feições dele. Queria que essa estátua fosse colocada no templo de Jerusalém, o 

que acabou não acontecendo. Em vários lugares havia templos que cultuavam o rei de 

Roma como se fosse um deus. 

 Os chefes judeus não aceitavam a fé em Jesus, pois achavam um absurdo dizer 

que um crucificado fosse a salvação que Deus mandou para o mundo. Eles acusavam os 

cristãos de serem contra o governo de Roma, porque não aceitavam que o rei ou 

imperador fosse cultuado como se fosse um deus. E o discípulo de Jesus, especialmente 

o missionário, corria o risco até de ser preso e condenado à morte. 

Contexto: 

 O trecho que lemos está na catequese sobre a missão. Jesus orienta os 

missionários que envia às aldeias da Palestina. Ele havia dito que enviava seus 

missionários como ovelhas para o meio de lobos e que deviam ser sem complicações, 

como uma pombinha, mas espertos como uma cobra. 

Texto: 

Ler mais uma vez Mateus 10,26-33 e responder: 

1. Por que Jesus diz aos discípulos para não terem medo? (v. 26) 

2. O que o discípulo aprende no escuro ou em segredo deve ficar escondido? (v. 27) 

3. De quem a gente deve ter medo? (v. 28) 

4. As pessoas não valem mais que os pardais. Não é mesmo? (v. 29-31) 

5. Jesus dará testemunho de quem diante do Pai? (v. 32) 

6. Jesus dará testemunho daqueles que o renegarem? (v. 33) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Os discípulos missionários corriam risco de vida, pois podiam ser denunciados 

como inimigos do poder romano e ser condenados à morte. Por isso precisavam de uma 

palavra de Jesus para lhes dar força e coragem. A verdade, mais dia menos dia, deverá 

aparecer. A morte não é a última palavra. Se nos matarem, é o caminho para a vida 

plena e definitiva. Nem precisam ter medo de falar abertamente daquilo que aprenderam 

de Jesus, numa pequena reunião ou mesmo na oração pessoal e silenciosa. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler ainda uma vez Mateus10,26-33 

Espelho para nós hoje: 

 A realidade hoje para os discípulos missionários é muito diferente da realidade 

do início do cristianismo? Ainda há um risco de morte para os que creem em Jesus? Em 

que a realidade de hoje é diferente? Em que é igual? Por trás de um apoio generalizado 

à fé em Jesus, não podem estar escondidas algumas armadilhas? Quais as principais 

dificuldades para a gente viver a fé em Jesus hoje? 

3. ORAÇÃO 
O que essa leitura como nós meditamos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 
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Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos que, em todos os momentos da vida, nós nos deixemos guiar por Deus. 

Oremos!   (Silêncio)  
 Senhor, o Batismo fez de nós gente do lado da luz. Dai-nos a graça de não nos deixarmos 

dominar pelas trevas do erro e que a vossa verdade seja a luz de nossas vidas. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do décimo terceiro Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 10,37-42 

Pré-texto: 

 Os cristãos judeus sofreram muito. Dizer que Jesus era o Messias, a salvação que 

Deus mandou para a humanidade, era o maior absurdo para a maioria dos judeus, pois 

está na Bíblia (Dt 21,22-23) que quem morre pendurado é alguém amaldiçoado por 

Deus. O judeu que se tornava cristão enfrentava, assim, muitas dificuldades. Até mesmo 

os familiares não aceitavam bem a decisão de alguém da famíliade se tornar cristão. 

 Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, os Rabinos fariseus estavam 

declarando que quem não os acompanhasse não podia mais ser considerado judeu, o que 

era o caso dos cristãos. E quem não era judeu e não adorava o rei de Roma como um 

deus estava correndo risco de morte. Às vezes os próprios familiares acusavam alguém 

de ser cristão, não ser mais judeu e não estar participando do culto ao Imperador. Era 

pai denunciando filho, filho denunciando pai, filha denunciando mãe, mãe denunciando 

filha, nora e sogra fazendo a mesma coisa. Seguir Jesus era escolher um caminho 

espinhoso. 

Contexto: 

 Estamos no final das falas de Jesus quando envia seus discípulos a pregar pelas 

aldeias da Galiléia. Ele disse que enviava seus discípulos como ovelhas para o meio de 

lobos e falou bastante das dificuldades que os discípulos missionários haveriam de 

encontrar, mesmo dentro da família. Disse que os discípulos missionários não poderiam 

ter medo. Mas disse também que não veio trazer a paz, mas a guerra, mesmo dentro de 

casa. Teriam que escolher ou a família ou ele. 

Texto: 
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Ler novamente Mateus 10,37-42 e responder: 

1. Se alguém disser que a cruz que a comunidade deste Evangelho teve que pegar foi a 

de escolher entre Jesus e a própria família está certo? (v. 37-38) 

2. Que acontece a quem só pensa em cuidar da própria vida, dos próprios interesses? E, 

ao contrário, quem não pensa em si, mas apenas em servir? (v. 39) Isso acontece já 

neste mundo? 

3. Valorizar o justo e o profeta vai valer alguma coisa diante de Deus? (vv. 40-41) 

4. Deus vai esquecer o menor gesto (um copo de água) em favor do mais humilde 

discípulo de Jesus? (v. 42) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Para a comunidade que nos deu este Evangelho as palavras de Jesus recolhidas 

aqui foram a força de que os discípulos missionários necessitavam para ficar firmes e 

passar por cima de todas as dificuldades. Muitos tiveram que escolher entre a família, 

que pretendia até expulsá-los de casa, e a comunidade dos discípulos de Jesus. 

 Como fazer para sobreviver neste mundo? Viver de esmolas, ficar em tudo 

dependendo de outros? Sim! Jesus recomenda que uns devem cuidar dos outros, como 

se estivessem cuidando dele mesmo. Ele está presente nos discípulos. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus 10,37-42 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? Ainda hoje alguém encontra 

dificuldade para ser discípulo de Jesus? Quando a gente encontra dificuldade e até 

perseguição por querer ser fiel ao Evangelho, deve chorar ou desanimar? Onde ainda 

hoje encontramos essas dificuldades? Ou não existem mais? No caso, será que foi o 

mundo que se conformou com o Evangelho ou fomos nós que nos conformamos com o 

mundo? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. Contemplação 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. Ação 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos a Deus que nos ajude a enxergá-lo em tudo o que fazemos. Oremos!   

(Silêncio) 

 Senhor, o Batismo fez de nós gente do lado da luz. Dai-nos a graça de não nos deixarmos 
dominar pelas trevas do erro e que a vossa verdade seja a luz de nossas vidas. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 



65 

 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do décimo quarto Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 11,25-30 

Pré-texto: 

 Vaificando cada vez mais forte o conflito entre a comunidade que nos deu este 

Evangelho e os chefes do judaísmo, os Rabinos fariseus. Os cristãos percebem que o 

erro desses fariseus é o apego exagerado à Lei com a multiplicação de regras e normas a 

serem seguidas. É preciso afastar deles os judeus que ainda não os acompanham e que 

podem tornar-se cristãos. Os cristãos são gente simples e humilde, que nem conhece as 

tradições que os Rabinos fariseus seguem. 

 Para isso era preciso recolher palavras de Jesus que dissessem como Deus se 

revela aos humildes e que mostrassem também que seguir Jesus é muito mais simples 

do que colocar sobre os ombros o número exagerado de leis, normas e tradições dos 

fariseus. 

Contexto: 

 Jesus havia falado das cidades da Galiléia onde mais tinha atuado e que, por 

isso, ficaram mais conhecidas. Elas foram colocadas nas alturas com o que Jesus ali 

falou e realizou, mas não deram atenção a Jesus. Por isso ele agora fala dos humildes e 

para os humildes. 

Texto: 

Ler Mateus 11,25-30 e responder: 

1. Por que Jesus louva ao Pai? (vv. 25-26) Quem serão os “sabidos e prudentes” e 

quem, os “pequeninos”? 

2. Quem é que conhece o Pai? (v. 27) 

3. Quem são esses cansados e sobrecarregados que Jesus convida a ir até ele? (v. 28) 

4. Quais as vantagens que Jesus oferece? (“Jugo” é a cangalha, uma sela com ganchos, 

que se põe no lombo do animal e na qual se penduram as cargas) (vv. 29-30) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 As palavras de Jesus recolhidas nesse trecho do Evangelho dizem claramente 

que os discípulos, embora não sejam pessoas de grande conhecimento nem consideradas 

como muito sensatas e prudentes, são mais capazes de entender Deus como Pai do que 

os sábios, sabidos e ajuizados. Não é com muita teoria que se conhece Deus, a gente 

conhece Deus buscando a intimidade com ele. Ele é que se mostra para a gente. E esse é 

o Projeto de Deus segundo as palavras de Jesus. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

 Hoje ainda é necessário lembrarmos essas palavras de Jesus? Hoje ainda há 

alguns que dizem que sabem enquanto a maioria não sabe? Será importante lembrar que 

Deus se mostra aos pequenos, aos humildes, aos que não sabem? Não fica parecendo 

que Deus faz tudo ao avesso, ao contrário do que se costuma fazer? 
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 Não existe a tentação entre nós de aumentar as normas e regulamentos, achando 

que, com isso, tudo se resolve? O pensamento de Jesus é esse? 

3. ORAÇÃO 
O que esseEvangelho como nós meditamos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudare melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte? 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus a alegria de estar livres do pecado.  Oremos!   (Silêncio) 

 Ó Deus, foi pela humilhação do vosso Filho que reerguestes a humanidade derrubada 
pelo pecado. Enchei-nos, então, hoje de santa alegria e, a nós que já livrastes das 
forças do pecado, guiai-nos para a alegria eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do décimo quinto Domingo do Tempo Comum 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Mateus 13,1-23 

Pré-texto: 

É a catequese sobre a realidade das comunidades que encarnam neste mundo o 

que Mateus chama de “Reino dos Céus”. Se os Rabinos fariseus que reorganizavam o 

judaísmo sonhavam com uma comunidade acabada, perfeita e sem falhas, os judeus 

cristãos recolhem e ampliam aqui neste Evangelho palavras de Jesus que falam de 

comunidades imperfeitas, incompletas, provisórias e em crescimento. 

Johanan Ben Zakkai havia conseguido do Imperador Vespasiano o privilégio de 

os seus seguidores não precisarem participar do culto imperial. Quem não participava 

do culto ao rei de Roma estava ameaçado de prisão e até de morte. Só os judeus que 

seguiam o Rabino Johanan Ben Zakkai não eram obrigados a participar. Com essa arma 

na mão, o grupo dos Rabinos fariseus pretendia forçar todos os judeus a segui-los. 

Os discípulos de Jesus não pretendem forçar ninguém. Pensam mais nas suas 

fraquezas e limitações e na obrigação de lançar pelo mundo a semente da Palavra, 

esperando que ela cresça e dê frutos, mesmo sabendo que, isso não será fácil para todos. 
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Contexto: 

A primeira catequese deste Evangelho, o Sermão da Montanha, foi o programa 

do “Reino dos Céus”. Jesus é o novo Moisés que dá a Nova Lei, a constituição do novo 

Povo de Deus. A segunda Catequese foi sobre o comportamento dos missionários que 

vão levar aos outros a nova Lei de Jesus. 

Agora é lançar as sementes, levar esse Projeto ao mundo todo, por onde a 

comunidade andou. Muitos não vão entender nem se interessar, mas, na casa que é 

comunidade, Jesus vai ajudaros que se interessaram, a entender mais profundamente os 

“mistérios do Reino”. 

Texto: 

Ler mais uma vez Mateus 13,1-23e responder: 

1. Em casa Jesus está com os discípulos, fora de casa encontra a multidão, o público 

em geral. Onde e para quem Jesus vai falar em comparações ou parábolas? (v. 1-3) 

2. No sistema de plantio daquela época, perdiam-se muitas sementes. Jesus fala das 

que caem à beira do caminho, das que caem em terreno pedregoso, das que caem no 

meio dos espinhos ou do mato e também da parte que se aproveita (vv. 3-8).  E daí? 

- poderiam se perguntar as multidões, o público. Que diz Jesus? (v. 9) Ele quer dizer 

o quê com isso?  

3. Os discípulos perguntaram a Jesus (v. 10) por que ele fala assim para o público, as 

multidões. Qual a resposta de Jesus? (vv. 11-15) 

4. Com os discípulos é diferente? (vv. 16-18) 

5. Quando é que a semente da mensagem do reino cai à beira do caminho? (v. 19) 

6. Quando é que cai em terreno pedregoso? (vv. 20-21) 

7. Quando é que cai no mato ou no meio dos espinhos? (v. 22) 

8. Hoje não se desperdiçam tantas sementes como naquele tempo. Que “tecnologia” 

poderia ajudar a não se desperdiçar tanta semente da mensagem de Jesus? Os grupos 

de reflexão estão ajudando? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Para a comunidade que nos deu este Evangelho ficam claras duas coisas: uma, a 

maioria, como as três partes perdidas das sementes, vai ter dificuldade em aceitar a 

mensagem do Evangelho; outra: nem por isso é o caso de desistir de anunciá-lo. Na 

comunidade, os discípulos aprofundam sua fé. Os de fora devem fazer sua escolha, os 

que aceitarem a fé em Jesus vão crescer na fé e aprofundá-la na casa da comunidade, 

aqueles que não aceitarem ficarão cada vez mais distantes da mesma fé. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler de novo Mateus 13,1-23 

Espelho para nós hoje: 

O que este Evangelho assim como nós o lemos diz para nós hoje? Nós nos 

preocupamos em anunciar a mensagem do Evangelho resumida no Sermão da 

Montanha? Como entendemos na prática a palavra de Dom Mauro: “A nossa missão 

não é necessariamente colher, anossa missão é plantar”? Haverá um jeito de não se 

jogar fora tanta semente boa? Hoje, o sistema de plantio direto já coloca a semente com 

o adubo em cada cova, nenhuma semente se perde. Será possível fazer isso com a 

semente da Palavra de Deus? Como? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós o lemos, me faz dizer a Deus: 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
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O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus a força para deixar de lado tudo o que não serve. Oremos(Silêncio)  

 Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retornarem ao bom caminho, 
daí, a todos os que têm fé, a graça de deixar de lado tudo o que não convém ao cristão e 
procurar só o que é digno desse nome. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

Semana antes do décimo sexto Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Mateus 13,24-43 

Pré-texto: 

Johanan Ben Zakkai havia conseguido do Imperador Vespasiano o privilégio 

para os seus seguidores de não precisarem participar do culto imperial. Quem não 

participava do culto ao rei de Roma estava ameaçado de prisão e até de morte. Com essa 

arma, os Rabinos fariseus pretendiam forçar todos os judeus a segui-los. 

Eles espalham essa má semente nos lugares onde os discípulos de Jesus, também 

judeus, estão plantando a semente do Evangelho. Má semente era também espalhada na 

propaganda do Império Romano, pois diziam que onde chega o poder de Roma chega a 

paz e a segurança, chega o Evangelho, a Boa Notícia. 

Para os verdadeiros discípulos de Jesus é importante acreditar na força de sua 

fraqueza. Eles não têm a força políticade Roma nem dos companheiros de Johanan Ben 

Zakkai, mas têm a força da verdade. 

Contexto: 

Estamos na catequese sobre a realidade das comunidades que são o “Reino dos 

Céus” aqui na terra. As dificuldades são grandes, os diabos ou inimigos são muitos, o 

tamanho dos grupos ou das comunidades é reduzido, muito pequeno mesmo. Mas é na 

fraqueza que se mostra a força, o que é pequeno pode ser início de coisas maiores. 

Texto: 

Ler mais uma vez Mateus 13,24-43 e responder: 

1. Com que Jesus compara o Reino de Deus (ou dos “Céus”) aqui na terra? (v. 24) 

2. Que quer dizer isso? Só sementes boas são plantadas no terreno do mundo? (v. 25)  
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3. É fácil separar a planta ruim da planta boa? É fácil saber o que é do lado do bem e o 

que é do lado do mal? (v. 26-29) 

4. A separação definitiva dos bons do meio dos maus será quando? (v. 30) 

5. Jesus fala em “Reino dos Céus” (ou de Deus) só depois da colheita? Ou o “Reino 

dos Céus” acontece ainda antes da colheita, aqui neste mundo, no terreno onde se 

misturam o joio e o trigo?   

6. Com que semente Jesus compara o Reino de Deus (ou dos Céus)? (vv. 31-32) É 

fácil acreditar que o nosso grupo, pequeno como a semente de mostarda, tem uma 

árvore dentro? 

7. O pé de mostarda dá abrigo aos passarinhos (v. 32), nós damos abrigo a quem? 

8. Comparar o fermento com o cimento. O cimento deixa tudo perfeito, organizado, é 

só executar o projeto e cimentar. Depois não pode mais mexer. O fermento é só uma 

pitada, mas não para de mexer com a massa, está sempre fazendo crescer, 

procurando melhorar. O que diz Jesus? (v. 33) 
Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Para as comunidades de cristãos judeus que nos deram este Evangelho as 

palavras de Jesus são uma grande força. São comunidades pequenas, pobres e fracas, 

mas têm capacidade de realizar coisas importantes e grandiosas, não só para si, mas para 

os de fora, para o mundo também, como o pé de mostarda, que dá abrigo até aos 

passarinhos. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

O joio se parece muito com o trigo. Só na hora da colheita dá para separar um do 

outro. Assim também entre nós é difícil separar o que a pessoa faz por verdadeiro 

interesse pelo Reino de Deus, daquilo que ela faz por outro interesse como o de 

aparecer, de fazer bonito, ou até de tirar algum proveito para o próprio bolso. É possível 

arrancar totalmente esse joio? 

Precisamos estar atentos. E é bom também cada um de nós se examinar e ver se 

não tem uma ou mais segundas intenções naquilo que faz. O joio não está misturado 

com o trigo dentro da gente mesma? 

Nossos grupos são pequenos e pequenos devem ser, mas devem ser como o 

fermento, uma pitada de nada, que mexe com a massa inteira. Não precisa cimentar, 

organizar tudo, distribuir cargos e títulos, deixar tudo marcado nos mínimos detalhes. O 

cimento fixa tudo no lugar em que está, para, impede o crescimento, a criatividade, a 

vida, que é renovação contínua. O cimento mata, o fermento faz crescer. Estamos 

mexendo com a massa, crescendo e fazendo crescer? 

E o grão de mostarda? Como é que o Grupos germinam e crescem na 

Comunidade até dar abrigo aos de fora? 

3.ORAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós o lemos, me faz dizer a Deus. 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 



70 

 

Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus que nós sejamos corretos e fiéis no seguir a sua Palavra. 

Oremos!  (Silêncio)  

 Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e multiplicai em nós os dons da vossa 
graça, para que, repletos de fé esperança e amor, guardemos fielmente os vossos 
mandamentos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do décimo sétimo Domingo do Tempo Comum 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 13,44-52 

Pré-texto: 

A comunidade cristã de Jerusalém deixou tudo o que tinha, abandonou toda a 

segurança que possuía e saiu pelo mundo, para ser fiel a Jesus. Alguns grupos de 

sitiantes galileus falidos e revoltados haviam tomado o poder em Jerusalém. A 

comunidade percebeu que era loucura fazer guerra contra Roma, não era isso o que 

Jesus queria, mas viu também que deixar tudo e sair era a oportunidade para levar a fé 

em Jesus ao mundo fora da Palestina. Valia a pena sacrificar tudo. 

Verdade que nem tudo foi perfeito, nem todos os que aceitavam a fé em Jesus 

estavam entendendo bem o que significava isso. 

Contexto: 

Jesus vem falando da realidade do “Reino dos Céus”, identificado com a 

comunidade cristã. Nem tudo são flores. As sementes da verdade são lançadas pelo 

mundo, mas nem todas se aproveitam. Na lavoura do Reino também aparece o joio, a 

semente má que os inimigos, os diabos, semeiam na escuridão da noite. A verdadeira 

semente, entretanto, é pequena, mas tem a força do fermento e do grão de mostarda. 

Agora podemos ver porque isso acontece. 

Texto: 

Ler mais uma vez Mateus 13,44-52 e responder: 

1. Trabalhava no terreno de outro. Viu que ali havia um pote de ouro enterrado. 

Vendeu tudo o que possuía e comprou aquele terreno. Por que Jesus compara (v. 44) 

o Reinado de Deus ou “dos Céus” a um caso como esse? 

2. O caso do comprador de pedras preciosas (vv. 45-46) é muito diferente? Por que 

Jesus insiste na ideia de sacrificar tudo para participar do Reinado de Deus? Há 

gente que faz isso? 

3. A comparação seguinte é a da rede que pega peixes bons e peixes que não prestam 

(peixe sem escamas ou de couro, para o judeu, não presta, não serve para comer) (v. 

47-48). Essa comparação já tem um sentido diferente, qual é esse sentido? 
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4. Se o Reino ou Reinado de Deus é como um tesouro que você acha e pelo qual 

sacrifica tudo o mais, como pode ser também igual a uma rede que recolhe peixes 

bons e ruins? 

5. Os discípulos entendem as comparações ou parábolas de Jesus? (v. 51) 

6. E a última comparação, a do senhor que tira dos seus guardados coisas novas e 

velhas (v. 52) diz o quê para nós? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade cristã de Jerusalém, que, mais tarde, nos deu este Evangelho, via 

nas palavras de Jesus que aqui recolheu um espelho de tudo o que sacrificou para ser 

coerente com a proposta do “Reinado dos Céus” apresentada por Jesus. Jesus não veio 

para resolver o problema nacional apenas e, muito menos pela violenta tomada do poder 

como fizeram os galileus revoltosos. Além de tudo, enfrentar Roma de peito aberto 

significava provocar a destruição da nação judaica, como aconteceu. 

O “Reinado dos Céus” segue por outros caminhos, é diferente disso aí. Por ele 

era preciso sacrificar tudo, abandonar toda a segurança que talvez tivessem na cidade e 

sair. Sair já abria outros horizontes: levar a proposta do “Reinado dos Céus”, o governo 

de Deus, para o mundo inteiro. A hora era de lançar redes, mesmo correndo o risco de 

apanhar peixes de toda espécie. 

Precisa também saber se adaptar às novas circunstâncias, é necessário ter 

criatividade, saber “tirar dos guardados coisas novas e antigas”. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Hoje ainda é preciso a gente se sacrificar um pouco, deixar de lado nosso 

interesse imediato, para ser coerente com o Evangelho? A própria participação no 

Grupo de Reflexão não faz a gente “vender tudo” para poder estar aqui? Tudo corre às 

mil maravilhas ou nos grupos também se encontram dificuldades? Não é preciso ter 

criatividade, “dos seus guardados tirar coisas novas e antigas”? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós o lemos, me faz dizer a Deus. 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Que a gente saiba usar este mundo sem esquecer que o que vale é o que vem 

depois. Oremos(Silêncio)  

 Ó Deus, vós sois a proteção de quem confia em vós e sem a vossa ajuda ninguém é 
forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco para que, conduzidos por vós, 
nós saibamos usar os valores desse mundo passageiro sem perder o que vale para a 
eternidade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 
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 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do décimo oitavo Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 14,13-21 

Pré-texto: 

Jerusalém era uma cidade cheia de mendigos que ficavam pedindo esmolas em 

torno do Templo, onde havia sempre grande movimento de pessoas. Muitos deles 

aceitaram a pregação dos Apóstolos, a fé em Jesus, e passaram a fazer parte da 

comunidade cristã. 

A comunidade, porém, que mais tarde nos deu este Evangelho, não admitia, 

segundo dizem os Atos dos Apóstolos, que houvesse mendigos no seu meio. Para isso, 

os que possuíam alguma coisa repartiam com os que nada tinham.  A comunidade 

entendeu, na prática, que os discípulos de Jesus não devem mandar que cada um se vire, 

mas devem eles, os discípulos, dar de comer ao povo que passa fome. Para isso basta, 

como eles faziam (At 4,32-36) repartir tudo (sete). 

Contexto: 

O contexto é muito bem articulado no Evangelho. Jesus envia seus discípulos a 

pregar. Em seguida, vem o banquete da festa de aniversário de Herodes Antipas, que 

termina com a morte de João Batista. O banquete que reuniu todos os grandes da 

Galiléia é o banquete da morte. Os discípulos voltam cansados da missão e com muitas 

novidades para contar e, junto com eles chega a notícia da morte de João Batista. Jesus 

quer fugir um pouco para ficar a sós com os discípulos, mas o povo não deixa. Vem, 

então, o banquete da vida, a partilha do alimento entre os pobres. 

Texto: 

Ler mais uma vez Mateus 14,13-21e responder: 

1. O que fez Jesus ao saber da morte de João Batista? E o povo, quando ouviu que 

Jesus ia para aquele lugar? (v. 13) 

2. Ao ver o povo, Jesus pediu que lhe dessem um pouco de sossego? (v. 14) 

3. Segundo os discípulos, como Jesus deveria resolver o problema do povo? (v. 15) 

4. Qual a solução de Jesus? (v. 16) 

5. Informação: O numero sete significa totalidade, plenitude, tudo. Pergunta: O que 

significam cinco pães e dois peixes?  

6. Quem é mais importante, é quem fica sentado ou quem fica de pé servindo? (v. 19) 

Quem é mais importante: é o povo ou são os Apóstolos? 

7. Os números 5 e 12 têm importância para os judeus? (Lembrar Pentateuco e 12 

tribos) 

8. O que foi necessário para todo mundo poder comer e ainda sobrar? 

9. Mulheres e crianças não contavam, eram considerados seres incapazes. Jesus queria 

organizar um povo de incapazes? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

O episódio confirma o que a comunidade já fez, repartiu tudo o que tinha para 

que ninguém passasse fome. Lembra também a solidariedade entre todos, nos 
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momentos difíceis, depois que, para ser coerente com o Evangelho, a comunidade 

abandonou tudo o que cada um ainda possuía e saiu pelo mundo, fora da Palestina. 

Todos ajudando todos, ninguém passa falta e ainda sobra. A comunidade cristã não 

pode ter incapazes, como mulheres e crianças, aí todos são senhores, todos são adultos, 

capazes e responsáveis. Todos se sentam para comer e os apóstolos, os dirigentes é que 

ficam de pé para servir. O importante é o povo, não os ministros. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 14,13-21 

Espelho para nós hoje: 

Hoje ainda há o banquete dos grandes que termina em morte e há a festa dos 

pobres que celebra a vida? Qual será o milagre mais difícil e necessário hoje: fazer uma 

mágica para multiplicar o pão ou fazer que todos repartam tudo? Que significado tem 

hoje a proposta dos discípulos: “Cada um que se vire!” e a resposta de Jesus: “Vocês é 

que vão dar-lhes de comer!”? Ser ministro é ser mais importante, ou é ser mais humilde, 

como um garçom num restaurante? No grupo de reflexão a gente está treinando para ser 

submisso, dependente e incapaz ou vamos nos tornando capazes, adultos e 

responsáveis? 

3. ORAÇÃO 
O que esse texto, como nós o lemos, me faz dizer a Deus: 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir à bondade de Deus que renove tudo o que já nos deu de bom.  Oremos!   

(Silêncio) 

 Senhor, mostrai a vossa bondade sem fim para com os filhos e filhas que se lembram de 
pedir e vivem felizes por vos ter como criador e guia. Refazei e renovai para eles tudo de 
bom que criastes. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém.  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

Semana antes do décimo nono Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 
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1. LEITURA 
Ler Mateus 14,22-33 

Pré-texto: 

Na Galiléia eram chamados de “bandidos” os pequenos proprietários que haviam 

perdido suas terras para os judeus ricos de Jerusalém e passaram a formar grupos de 

assaltantes. Um dia esses bandidos tomaram o poder em Jerusalém. 

Oscristãos de Jerusalém, então, saíram da cidade e também da Palestina. Eles 

entendiam - como qualquer um poderia prever - que os romanos viriam “acabar com a 

brincadeira” e destruir a cidade e o templo com tudo o que aquilo significava. 

Partiram para o desconhecido. Não sabiam como iriam sobreviver nem como 

levar a fé em Jesus para os estranhos. E Jesus estaria com eles? O templo, que eles ainda 

frequentavam, ficou para trás. Seu barco deveria enfrentar muitas tempestades, ventos e 

ondas. Mesmo com Jesus, vencedor da morte, ainda seria possível andar sobre aquelas 

águas revoltas? 

Contexto: 

Em Nazaré se comprova que um profeta não é bem recebido em sua terra, junto 

dos seus. Vem, então, o banquete da morte de João Batista. Logo em seguida, Jesus 

quer se esconder um pouco, mas o povo não deixa. Vem, então, o banquete da vida, a 

grande festa da partilha, quando todos comem e ainda sobra. Jesus manda os discípulos 

irem de barco para o outro lado, enquanto ele despede o povo. Ele, porém, se recolhe 

em oração, enquanto os discípulos ficam sozinhos navegando para o outro lado. 

Texto: 

Ler novamente Mateus14,22-33 e responder: 

1. Depois de alimentar as multidões sofredoras, o que Jesus fez? (v. 23) Que sentido 

pode ter os discípulos irem para o outro lado sem Jesus?  

2. Por que a barca encontrava dificuldade? (v. 24) Que significa isso? 

3. Informação: O mar é símbolo da morte (Ap 21,1 e 4). Pergunta: O que significa 

Jesus andar por cima do o mar (v. 25)? 

4. Qual a reação dos discípulos ao verem Jesus andando por cima do mar? (v. 26) 

Jesus ressuscitado é uma alma do outro mundo, uma assombração? 

5. Como Jesus acalmou os discípulos? (v. 27)  

6. Qual a ideia de Pedro ao querer andar em cima da água (aqui o Evangelho não diz 

“mar”, mas “água”) e o resultado? (vv. 28-31) 

7. O que acontece quando Jesus entra na barca dos discípulos? (vv. 32-33) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Para a comunidade que nos deu este Evangelho o episódio lembra a sua 

“aventura” de sair de Jerusalém e da Palestina e embarcar para o desconhecido. Na 

correria terão se esquecido de manter o contato com Jesus, que não perde o contato com 

Deus, mas parece se esquecer deles. As consequências são as dificuldades para enfrentar 

as ondas e os ventos das tempestades no mar bravio. Jesus anda por cima do mar, ele 

venceu a morte. Agora, andar em cima da água, como queria Pedro, mesmo obedecendo 

a uma ordem de Jesus, dá medo e o medo é o pior conselheiro, o risco é afundar. A mão 

de Jesus salva quem se arrisca e a sua presença acalma a tempestade. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 14,22-33 

Espelho para nós hoje: 

Hoje nós nos sentimos como que em um barco frágil que enfrenta as 

tempestades da vida? Quais são as dificuldades maiores que, como um vento forte, 

parecem que vão nos fazer afundar? Nosso Grupo, nossa Comunidade, nossa Igreja não 



75 

 

passam às vezes por momentos desses? O que falta para que a gente tenha mais 

segurança? 

3. ORAÇÃO 
O que esse texto, como nós o lemos, me faz dizer a Deus. 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Que Deus Pai nos ajude a viver como filhos seus.  Oremos!   (Silêncio) 

 Ó Deus eterno e senhor de tudo, a quem nos atrevemos a chamar de Pai, dai-nos sempre 
mais a consciência de sermos filhos vossos, para recebermos um dia a herança que 
prometestes. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes do vigésimo Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 15,21-28 

Pré-texto: 

 A comunidade que nos deu este Evangelho foi a primeira comunidade cristã que 

se organizou. Ela passou por muitas dificuldades, muitas crises internas. A maior 

dificuldade foi entender que a fé no Messias crucificado e ressuscitado abria os 

horizontes para a humanidade inteira. Até então, Israel era o único povo a quem Deus 

havia se revelado, era o único povo da Aliança. 

 Quando teve de sair de Jerusalém e até mesmo da Palestina, ao sentir de perto 

como a fé em Jesus era bem aceita pelos gentios, precisou mudar a maneira de pensar. 

Não foi fácil, mas acabou entendendo que Jesus não era apenas o Messias dos judeus, é 

o Messias da humanidade toda. 

Contexto: 

 Depois do milagre dos pães no ambiente judeu (5 e 2, cinco mil, 12 cestos), 

Jesus manda que os discípulos atravessem para o outro lado enquanto ele fica em oração 

na montanha. O mar, porém, está agitado, as ondas fortes e o vento contrário. É noite. 

Jesus, entretanto, vem se aproximando deles caminhado sobre o mar, símbolo da morte 

e eles se assustam. Quando ele entra no barco o mar se acalma. 
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 Jesus, em seguida critica as tradições alimentares dos fariseus de tal modo que 

os próprios Apóstolos não conseguem entender muito bem. Vem agora o episódio que 

estamos refletindo. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 15,21-28 e responder: 

1. Tiro e Sidônia ficavam perto da Galiléia, mas já não faziam parte do território de 

Israel. Para onde Jesus foi? (v. 21) 

2. Jesus deu atenção aos gritos da mulher? 

3. Quem disse para Jesus mandar a mulher embora? 

4. Qual a resposta de Jesus aos pedidos da mulher? (v. 26) Será que Jesus mesmo disse 

isso? Então, o quê ele foi fazer naquela região? Ou o Evangelista está colocando na 

boca de Jesus o que pensava um grupo forte da comunidade de cristãos judeus que 

nos deu o Evangelho? 

5. A mulher ficou chateada com a resposta de Jesus? Qual foi a sua reação? (v. 27) 

6. A palavra final de Jesus (v. 28) significou o quê? Se os mais influentes da 

comunidade achavam que Jesus era só para eles, judeus, quem fez que eles 

mudassem de ideia? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Havia um grupo que queria a fé em Jesus só para Israel.Os fatos ensinaram a 

esse grupo que todos os povos merecem o chamado a ser discípulos de Jesus. O fato 

principal foi a boa aceitação que a fé encontrava entre os gentios. Quando a comunidade 

saiu não só de Jerusalém, mas da própria Palestina, o que mais lhe chamou a atenção foi 

a acolhida de Jesus por aqueles que não faziam parte do povo de Israel. 

 A fala da mulher cananeia reflete bem a humildade e o interesse com que esses 

gentios acolheram o Evangelho. A comunidade só pode responder como Jesus: É grande 

a fé de vocês, que se faça como vocês desejam. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus 15,21-28 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? Hoje sabemos deixar-nos 

convencer pelos fatos? Sabemos deixar que a realidade mude a nossa maneira de agir 

costumeira para nos adaptar aos que os fatos pedem? Repetir as mesmas “verdades” 

pode ser mais cômodo, mais fácil do que procurar um caminho novo. Como fazer, se as 

coisas hoje mudam tão depressa? Voltar ao passado? Matar as saudades das coisas 

antigas? O prazer de voltar ao passado não pode significar o medo de enfrentar o 

futuro? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 
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ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a Deus que ele nos ajude a colocá-lo acima de tudo em nossa vida. 

Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, para aqueles que de verdade vos amam acima de tudo, vós preparastes coisas que 
nem conseguimos imaginar. Acendei, então, em nós o fogo desse amor, para que, 
colocando Deus acima de tudo em todas as ocasiões, nós possamos correr para ganhar o 
que vós prometeis e que está muito além dos nossos sonhos. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do vigésimo primeiro Domingo do Tempo Comum 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1.LEITURA 
Ler Mateus 16,13-20 

Pré-texto: 

Se os Rabinos fariseus estavam reorganizando a religião judaica, afundadana 

destruição do Templo e da cidade de Jerusalém, os discípulos de Jesus também 

precisavam se organizar. Os rabinos sentaram-se na cátedra de Moisés, tornaram-se as 

grandes autoridades da religião e da nação judaica.  

Era preciso encontrar uma palavra de Jesus, bem no estilo judeu, para dizer que 

o mais respeitado dos doze Apóstolos seria a referência, o eixo, a pedra principal do 

alicerce sobre o qual se haveria de construir a rede de comunidades dos discípulos.  Este 

alicerce só poderia ser a verdadeira fé em Jesus como o Messias, o salvador esperado. 

Contexto: 

 Jesus encerra sua caminhada pela Galiléia e vai tomar o caminho de Jerusalém, 

caminho do conflito final e da morte de cruz. A Galiléia, terra de Jesus, era considerada 

pelos outros judeus uma região meio pagã, uma gente fora da pureza exigida pela Lei 

dos rabinos. Jesus vai perguntar pela fé dos discípulos em um lugar talvez o mais 

“impuro” da região, a começar pelo nome: Cesaréia (de César, o imperador romano) de 

Felipe (um filho de Herodes Magno). 

Texto: 

Ler novamenteMateus 16,13-20 e responder: 

1. Jesus se interessava sobre o que o povo pensava dele? (v. 13) 

2. O pensamento de todo mundo era igual? (v. 14)  

3. E os discípulos o que pensavam? Quem falou em nome dos discípulos? (vv. 15-16) 

4. Por que Jesus diz que Simão é feliz? (vv. 17-18)  

5. Isso levou Jesus a lhe confiar alguma tarefa? Qual? (v. 19) 

6. Jesus mandou que os discípulos dissessem a todos que ele era o Messias?Por quê? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade dos discípulos de Jesus não é um grupo de gente pura e sem 

mancha, mas crê em Jesus como a salvação da humanidade.Eledeixou-lhe um princípio 
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de organização como as pedras de um alicerce. Pedro, apesar de suas fraquezas, é a 

pedra principal, é o ponto de apoio, é a base sobre a qual as comunidades se organizam. 

A fé em Jesus é que fez dele o ponto de apoio. A fé em Jesus, um salvador crucificado, 

não é fácil de aceitar. Muitos poderiam até zombar e caçoar de quem acreditasse em um 

crucificado. A maioria esperava, sim, um messias, mas um messias poderoso e glorioso. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 14,22-33 

Espelho para nós hoje: 

Hoje ainda está sendo importante a figura de uma pessoa, como o Papa 

Francisco, que sirva de referência para a Igreja inteira? A distribuição de tarefas e 

responsabilidades nas nossas comunidades e mesmo nos nossos grupos também faz 

parte da necessidade de uma referência, um ponto de apoio? Hoje é bem aceita a fé em 

um homem condenado como criminoso irrecuperável, eliminado como perigoso lixo da 

sociedade? Ou seria preferível não falar da pobreza e da humilhação do nosso Messias? 

3. ORAÇÃO 
O que esse texto, como nós o lemos, me faz dizer a Deus: 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, na 

comunidade, no trabalho em toda a parte. 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Que a gente possa ter a mente firme naquilo que Deus quer e que dura para 

sempre.  Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus que unis em um só desejo o pensamento de todos aqueles que vos seguem, dai ao 
vosso povo a graça de amar o que mandais e confiar no que prometeis, para que, nas 
incertezas deste mundo, a nossa mente esteja firme lá onde se encontram as verdadeiras 
alegrias. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

Semana antes do vigésimo segundo Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 16,21-27 
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Pré-texto: 

A ideia de um salvador condenado pelas autoridades civis e religiosas não é 

mesmo fácil de ser aceita. Mesmo os dirigentes da comunidade não gostam muito desse 

assunto. Apesar de a ressurreição já ter acontecido, não é fácil entender todo o sentido 

da morte de Jesus como alguém que a própria Bíblia (Dt 21,22-23) diz ser amaldiçoado 

por Deus. Se os próprios dirigentes das comunidades não gostam desse assunto, imagina 

falar disso para os de fora! 

Contexto: 

Jesus está encerrando sua missão na Galiléia e vai começar a caminhada para 

Jerusalém. Lá ele vai encontrar os inimigos mais diretos, que vão levá-lo à morte de 

cruz. Pedro, contra todas as opiniões correntes, afirmou ser ele o Messias de Deus, o 

salvador que Deus enviou à humanidade. Por isso mesmo, Jesus fez dele a referência 

principal, a pedra mais importante do alicerce de suas comunidades. Agora, enquanto 

caminham para Jerusalém, é preciso preparar os discípulos para enfrentar o conflito 

final, que termina na morte de cruz. 

Texto: 

Ler mais uma vez Mateus 16,21-27 e responder: 

1. Sobre que Jesus estava falando com seus discípulos? (v. 21)  

2. Pedro, a quem Jesus tinha acabado de confiar sua Igreja, aceitou a ideia? (v. 22) 

3. Jesus manda Pedro sair da frente e ir para trás dele (v. 23). Por que a Pedra 

fundamental da Igreja agora se torna escândalo ou pedra no caminho e é chamada de 

satanás, empecilho ou inimigo? 

4. E o que Jesus diz para aqueles que querem segui-lo? (v. 24) 

5. E para os que estão mais preocupados em “salvar a própria pele”, que diz Jesus? 

(vv.25-27) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Para a comunidade que nos deu o Evangelho a reação de Pedro, a quem Jesus 

havia colocado como pedra principal do alicerce de suas comunidades, é uma 

explicação e um consolo. Aceitar a salvação pela morte humilhante de Jesus não é fácil, 

tanto que a própria pedra principal da Igreja não queria aceitar. Se alguns dirigentes de 

hoje não engolem fácil essa ideia, estão bem acompanhados. 

Por outro lado, ser verdadeiro discípulo de Jesus é seguir pelo caminho da cruz, 

é deixar de lado tudo o que não leve a viver melhor esse caminho, que é sacrificar tudo 

em favor da humanidade. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 16,21-27 

Espelho para nós hoje: 

A gente não se cansa de ver o nome de Jesus por toda a parte, a começar dos 

para-choques dos caminhões. 

Há anos atrás, as pessoas que faziam o Cursilho de Cristandade voltavam 

chamando Jesus de o “Amigão”. Será um amigão que quebra todos os galhos para mim? 

Que Jesus será esse que tantos imaginam? Será um curandeiro, um grande fazedor de 

milagres que atende a todos que a ele recorrem? 

Para uns poucos [?], porém, Jesus é aquele que sacrifica tudo pelos outros, que 

assume morrer como o pior dos bandidos a fim de tirar de nossa cabeça o sonho de 

sermos quem tem maior brilho, sucesso, fama e poder. Para esses poucos que o aceitam 

como ele é,ele pode ser o "cordeiro que tira o pecado do mundo”. 

São poucos mesmo os que pensam assim? Nós mesmos como pensamos em 

Jesus: é alguém que resolve meus problemas ou é quem me enche de problemas para eu 

resolver? 
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3. ORAÇÃO 
O que esse texto, como nós o lemos, me faz dizer a Deus: 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir mais força para o que já temos de bom.  Oremos!   (Silêncio) 

 Deus do universo e fonte de tudo o que é bom, derramai em nós o vosso amor e estreitai os 
laços que nos unem convosco, para reforçar em nós tudo o que temos de bom e guardar 
com cuidado tudo o que nos destes. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do vigésimo terceiro Domingo do Tempo Comum 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 18,15-20 

Pré-texto 

Quando ficou sabendo que, numa comunidade de Corinto (1Cor 5,1-5), certo 

indivíduo estava mantendo relações com a própria madrasta, o Apóstolo Paulo manda 

reunir a comunidade, ele presente em espírito, a fim de expulsar o fulano, até ver se ele 

se corrigia. 

Isso é coisa que pode acontecer, algum discípulo não estar se comportando de 

maneira digna da sua fé em Jesus. Na comunidade ou rede de comunidades que nos deu 

o Evangelho segundo Mateus, coisas assim também aconteciam. Na catequese que fala 

da comunidade, sua importância e organização, o Evangelho lembra que acontecem 

casos como esses, que podem ser motivo para expulsar alguém da comunidade. 

Se os Rabinos fariseus liderados por Johanan Ben Zakkai, estavam decidindo 

expulsar os judeus cristãos da sinagoga, ou seja, da religião e até da nacionalidade 

judaica, os cristãos também têm o direito de expulsar da sua Igreja aqueles que não 

vivem como verdadeiros discípulos de Jesus. E fazem isso com a presença de Jesus 

entre eles e com o apoio dos Céus. 

Contexto: 
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O trecho do Evangelho que nós lemos faz parte da catequese sobre a Igreja ou 

comunidade cristã. Diferente da sinagoga, a nossa Igreja não discrimina ninguém, ao 

contrário os mais humildes é que são tratados com maior carinho e atenção. Aqui é 

importante não escandalizar, não levar ao erro os pequenos. Aí o Evangelista acrescenta 

algumas outras palavras de Jesus sobre o levar ao erro ou escândalo.Vem, então, o 

trecho que lemos hoje. 

Texto: 

Ler novamenteMateus 18,15-20 e responder: 

1. Na comunidade cristã, que o Evangelho de Mateus chama de “Reino dos Céus”, 

também podem acontecer erros, pecados? Quando você percebe que alguém errou, 

que deve fazer? (v. 15)  

2. Se aquele que errou não te atender, o que fazer? (v. 16) 

3. Se não quiser ouvir os dois ou três? E se não ouvir a Igreja ou Comunidade? (v. 17) 

4. A Comunidade tem força diante de Deus para expulsar quem não quer se corrigir e 

para acolher de volta quem se corrigiu? (v. 18) 

5. Por quê? (vv. 19-20) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho 

Nós não nos chamamos de Sinagoga, como a comunidade religiosa dos judeus. 

Nós nos chamamos de “Reino dos Céus” ou de “Igreja”. Se na Sinagoga uns são mais 

do que os outros, a ponto, por exemplo, de as mulheres não terem direito nem de ler a 

Escritura, no “Reino dos Céus” ou “Igreja” somos todos irmãos e iguais.Sena Sinagoga 

os de baixo devem ficar esperando ordens dos de cima, na Igreja ou Reino dos Céus 

todos são responsáveis.  

É o caso de como corrigir quem erra. Quem vê, toma a iniciativa de falar 

primeiro com quem errou.Sefor preciso chama mais um ou dois.Sóquando a pessoa não 

quer mesmo se corrigir, é que o assunto se torna público, a Igreja toda fica sabendo. Se 

a Comunidade ou Igreja decide excluir alguém, considerá-lo estranho ou inimigo, Deus 

(“os Céus”) aprova o que os irmãos fizeram. 

Não é só, Jesus está sempre presente no meio dos irmãos, não apenas quando 

eles se reúnem para resolver algum assunto importante como o de excluir ou aceitar de 

volta alguém na Comunidade. Jesus está no meio dos discípulos sempre que eles se 

reúnem, sejam apenas dois ou três, para rezar, para celebrar, para ouvi-lo e conhecer 

melhor a sua Palavra. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 18,15-20 

Espelho para nós, hoje 

 Quando vê que alguém está errado, a gente costuma agir de acordo com o 

Evangelho? Por quê? Quais as maiores dificuldades?É fácil crer que Deus apoia o 

perdão que damos como nos apoia quando afastamos alguém? E se o caso é o de um 

casal, por exemplo, que se desentende, entra em crise, chega até a se separar, mas 

depois se reconcilia, perdoam-se um ao outro e voltam às boas, Deus estará aprovando 

esse perdão? Como fazer para acreditarmos mais na presença de Jesus entre os irmãos 

reunidos? 

3. ORAÇÃO 
Oque esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus. 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 
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Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
      Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar nossa maneira de agir em casa, no 

trabalho, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir ao Pai a liberdade de filhos.  Oremos!   (Silêncio) 

 Ó Deus, pai de bondade, que nos libertastes e escolhestes como filhos, concedei aos que 
creem em Jesus Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Pelo mesmo Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
Semana antes do vigésimo quarto Domingo do Tempo Comum 

Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus 18,21-35 

Pré-texto: 

 Quando este Evangelho foi escrito, os Rabinos fariseus reorganizavam a religião 

judaica cujo modelo antigo, centralizado no templo de Jerusalém,tinhachegado ao fim 

com a destruição da cidade e o templo. Os Rabinos sentiam a urgente necessidade de 

reagrupar os judeus, por isso tinham que ser rigorosos. Para quem os seguisse, o líder 

principal desses rabinos, Johanan Ben Zakkai, havia conseguido do Imperador 

Vespasiano o privilégio de não serem obrigados a participar do culto ao Imperador. 

Quem não participava do culto imperial corria risco até de ser condenado à morte. 

 Isso foi usado para forçar os judeus a seguir os Rabinos fariseus. Não havia 

misericórdia. Os judeus que se tornaram cristãos, como os que nos deram este 

Evangelho, eram o alvo principal deles. Eram vigiados e denunciados sem dó nem 

piedade. 

 Dentro da comunidade de judeus cristãos que nos deu este Evangelho, porém, a 

mentalidade devia ser outra. O ponto chave da estruturação da Comunidade deveria ser 

a misericórdia, o perdão, a compreensão sincera entre uns e outros, sem isso, tudo o 

mais fica apenas na fantasia, na imaginação. 

Contexto: 

 Estamos na catequese sobre a Comunidade. Aí não existe um maior do que o 

outro, os considerados menores, os mais humildes, devem ser vistos com os mais 

importantes, como as crianças devem ser o que há de mais importante em uma família. 

Jesus está presente no grupo (por menor que seja) que se reúne para orar em nome dele 

ou para entender melhor a sua palavra, como estamos fazendo. Na Comunidade os 

irmãos se corrigem uns aos outros e, só em último caso e esgotadas todas as tentativas 

de recuperação, alguém é expulso. Qual o papel do perdão na Comunidade? 
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Texto: 

Ler novamente Mateus 18,21-35 e responder: 

1. Sete já quer dizer tudo, mas pode alguém ter a tentação de contar até seis mais um... 

Quantas vezes, Jesus diz a Pedro que devemos perdoar nosso irmão, sete, 

exatamente? (vv. 21-22) 

2. Com que Jesus compara o “Reino dos Céus”? (v. 23-35) 

3. Dez mil talentos! Já calcularam quantos quilos de moedas (10.000 x 34.500) o 

empregado devia ao rei? O outro lhe devia cem moedas de 4,5 gramas. Que sentido 

tem isso? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Não basta dizer que Jesus está presente quando um grupo, mesmo pequeno, de 

discípulos se reúne. Não basta dizer que os mais humildes são os mais importantes na 

comunidade. Não basta nem mesmo saber corrigir uns aos outros. É preciso pôr em 

prática, serem todos capazes de se perdoarem e se compreenderem uns aos outros. Sem 

o perdão, sem compreender uns aos outros, os discípulos nunca serão irmãos de 

verdade, nunca formarão verdadeiras comunidades. 

 Entre os discípulos não pode ser como entre os Rabinos fariseus que só sabem 

cobrar a observância rigorosa da Lei. No sistema deles parece que não há lugar para o 

perdão e a compreensão, só tem lugar a multidão de leis e regulamentos que a maioria 

não consegue decorar e a exigência de guardar tudo sem a menor falha. Por maior boa 

vontade que tenham, o clima entre eles continua pesado. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vezMateus 18,21-35 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? Sabemos perdoar e 

compreender uns aos outros? Não parece que ultimamente esteja voltando a tendência 

de regulamentar tudo nos mínimos detalhes? O clima entre nós deve ser de exigências e 

de cobrança ou de perdão e compreensão? Sabemos perdoar de verdade, reconhecer que 

aquilo que outro fez e nos pareceu errado ou nos feriu, não foi uma coisa tão má, ele 

tinha suas razões? A gente sabe se colocar no lugar do outro? Se não faz isso, não vai 

saber perdoar e a comunidade não vai evoluir. Não é mesmo? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. Contemplação 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. Ação 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos que Deus nos ajude a ser sinceros para com ele. Oremos!   (Silêncio)  
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 Ó Deus, criador e senhor de todas as coisas, voltai para nós o vosso olhar e, para podermos 
sentir melhor o vosso amor, fazei-nos trabalhar para vós com toda a sinceridade de coração. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do vigésimo quinto Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 20,1-16 
Pré-texto: 

O Evangelho segundo Mateus veio da primeira comunidade, aquela que se 

iniciou em Jerusalém e da qual falam os Atos dos Apóstolos. Esses primeiros cristãos 

alimentavam a sua fé na Palavra de Deus e nas orações, tinham tudo em comum e eram 

uma sombra benfazeja para todos os sofredores do mundo. 

Quando, no ano 66,os revolucionários galileus, os “zelotes”, tomaram o poder 

em Jerusalém, a Comunidade dos discípulos de Jesus saiu da cidadee até mesmo da 

Palestina. Por onde eles iam, conquistavam mais gente, mesmo não judeus, para a fé em 

Jesus. E a comunidade ia crescendo. Alguns dos antigos discípulos poderiam achar que 

essa gente nova estava sendo valorizada demais, mas a Comunidade crescia. 

O pessoal da Comunidade tinha deixado em Jerusalém tudo o que cada um 

possuía. Andando de um lugar para outro com suas famílias, como eles faziam para 

sobreviver? Simples: ficavam na praça das aldeias esperando que algum proprietário do 

lugar os chamasse para trabalhar em suas lavouras. 

Uns começavam a trabalhar mais cedo, outros arranjavam serviço mais tarde. 

Um proprietário entendeu que mesmo os que haviam trabalhado menos tempo tinham a 

mesma necessidade da diária que os outros, e pagou igual para todos. É claro que os 

primeiros reclamaram. 

O fato serviu de comparação para o que estava acontecendo. Serviu 

principalmente parao grupo de seguidores dos Rabinos fariseus que se achava com mais 

direito, pois eles representavam a religião judaica mais antiga, o povo escolhido por 

Deus, o povo da Aliança.  

A parábola ilustra muito bem a palavra de Jesus: “Há muitos primeiros que serão 

os últimos e há muitos últimos que serão os primeiros!”. 

Texto: 

LerMateus 20,1-16 e responder: 

1. Informação: Reino dos Céus é a mesma coisa que Reinado de Deus. O Reinado de 

Deus em Mateus começa na comunidade cristã. Pergunta: O que significa essa 

historia toda?  

2. Esse proprietário que sai de manhã, durante o dia e à tarde para chamar 

trabalhadores, simboliza quem? 

3. Na realidade histórica do cristianismo, quem são os que foram contratados primeiro 

e quem são os que foram contratados por último?   
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4. Osque reclamaram, pois achavam que iriam receber mais do que os outros 

simbolizam quem?  

5. Que patrão age deste jeito: paga primeiro os últimos e paga igual aos primeiros? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Entre os discípulosde Jesus não pode acontecer de uns acharem que têm mais 

direito do que os outros, como os discípulos dos Rabinos fariseus. Eles dizem que são 

eles o verdadeiro Israel, que só eles têm direito. Não! Como aquele patrão que pagou a 

diária até mesmo para quem só trabalhou a última hora do dia, assim também Deus 

chama todos a qualquer hora e a todos dá a sua graça igualmente, sem perguntar quanto 

tempo trabalhou. Eles não podempensar que têm mais direito do que os outros diante de 

Deus, pois Deus é o dono de tudo e de todos. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 20,1-16 

Espelho para nós hoje: 
Ainda hoje a gente não é tentada a achar que tem mais direito diante de Deus do 

que certas pessoas? Isso acontece nas nossas comunidades, e mesmo nos nossos grupos? 

“Eu já fiz mais, eu mereço mais” não é um pensamento muito comum? “Esse outro aí, 

ou essa outra aí, quem é ele ou ela?” Isso não é discriminação? 

Não há certo espírito de competição quando uns querem aparecer mais do que 

outros? Ou quando alguém se sente magoado ou diminuído ao ver que alguma tarefa 

que era sua passa a ser executada por outra pessoa? Onde há discriminação, inveja, 

ciúme, espírito de competição, aí está a Igreja de Jesus Cristo? 

3. ORAÇÃO 
Oque este Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus. 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é lá foradepois que a reunião terminar. Mudar e melhorar nossa maneira 

de agir em casa, no trabalho, em toda a parte? 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir que Deus nos ajude a viver o único mandamento de Jesus Cristo. 

Oremos! (Silêncio) 

 Ó Pai, vós resumistes toda a Lei no mandamento de amar a Deus e ao próximo, ajudai-nos a 
observar esse único mandamento para podermos chegar à vida eterna. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes do vigésimo sexto Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus 21,28-32 

Pré-texto: 

Os Rabinos fariseus e seus seguidores querem ser eles os únicos com o direito de 

se chamarem judeus ou Israel, mas eles não guardam a lei de Deus. Orgulham-se de só 

eles conhecerem a Lei de Deus com seus mais de seiscentos mandamentos, o povo 

simples e humilde como a maioria, nem é capaz de conhecer essa Lei. 

Falam, dizem que estão defendendo a Lei de Deus, que só eles conhecem, mas 

não praticam, só sabem dizer a Deus: “Sim, Senhor! Sim, Senhor!”, mas não fazem o 

que Deus manda. Eles discriminam os judeus cristãos e os querem expulsar do povo de 

Israel. 

Contexto: 

Depois da expulsão dos negociantes do Templo, o Evangelho coloca o episódio 

da figueira carregada de folhas, mas sem frutos, um símbolo daquele sistema religioso 

que se transformou em um ótimo negócio. Em seguida os chefes judeus pedem a Jesus 

uma explicação da sua atitude. Ele diz que explica, se eles também disserem se João 

Batista era de Deus ou dos homens, maseles não conseguem dar uma resposta. 

Jesus, então, os coloca em confronto com os publicanos (cobradores do imposto 

“público”) e as prostitutas, modelos de pecadores para eles. 

Texto: 

Ler mais uma vez Mateus 21,28-32e responder: 

1. Que disse e que fez o primeiro filho que o pai mandou ir para a sua lavoura? (v. 29) 

2. Ele simboliza quem? 

3. Que disse e o que fez aquele que foi chamado depois? (v. 30) 

4. Ele simboliza quem? 

5. Como é que Jesus aplica essa parábola aos chefes judeus do seu tempo, para quem os 

outros são todos pecadores? (vv. 31-32) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade dos discípulos, que é considerada um “povinho ignorante que 

nem conhece a Lei de Deus” (Jo 7,49), está praticando a vontade de Deus melhor do que 

os Rabinos fariseus, que conhecem os 613 mandamentos, suas explicações e todas as 

tradições dos antigos. 

Não basta saber nem só louvar a Deus e dizer: “Sim, Senhor! Sim, Senhor!”. No 

meio da comunidade há muitos que, para os rabinos, são pecadores. Mas os “pecadores” 

seguem a Palavra de Deus melhor do que os “santos” fariseus. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 21,28-32 

Espelho para nós hoje: 

Como é que a gente diz a Deus hoje que está pronto a fazer o que ele quer? 

Quando é que a gente diz a Deus:“Sim, Senhor! Sim, Senhor! Eu faço sim!”, mas não 

faz nada?Qual é mesmo a vontade de Deus? O que é o que ele quer mesmo da gente? 

Existem pessoas que nunca rezam, nunca falam com Deus, nem falam de Deus, mas que 

na vida prática fazem o que Deus quer: a honestidade, a justiça e o amor ao próximo?O 



87 

 

Papa Francisco não disse que é melhor ser um ateu honesto do que um católico 

hipócrita, só de fachada? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus força e coragem para fazermos o que ele quer de verdade.  

Oremos!   (Silêncio)  
 Ó Deus que mostrais o vosso poder principalmente quando perdoais e tendes misericórdia, 

derramai em nós a vossa graça para que, esforçando-nos por viver de acordo com a vossa 
Palavra, nós alcancemos o valioso prêmio que guardais para nós. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

Semana antes do vigésimo sétimo Domingo do Tempo comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus 21,33-43 

Pré-texto: 

Os Rabinos fariseuspretendiam ser os donos da antiga religião, o judaísmo. Eles, 

só eles e os que os seguiam, teriam o direito de se chamarem Israel ou judeus. Só eles 

eram o povo escolhido. O reinado de Deus, ou “dos Céus” como diziam, estava nas 

mãos deles. Deus os tinha escolhido e não iria trocá-los por outra gente. 

Os judeus que seguiam a fé em Jesus, porém, não achavam que as coisas fossem 

tão simples assim. Como escolheu uns, Deus pode deixar esses e escolher outros. Tem 

que agir, tem que fazer, tem que pôr em prática a Palavra de Deus. Ninguém pode ficar 

totalmente tranquilo e satisfeito só pelo fato de ser do povo escolhido por Deus. 

Contexto: 

Jesus está em Jerusalém, em conflito aberto com as autoridades da religião 

judaica. Ele já os denunciou por terem transformado o Templo de lugar de oração e 
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busca de Deus, em um grande mercado e fonte de lucros. A figueira bonita, carregada 

de folhas, mas sem fruto nenhum, foi um símbolo daquele sistema religioso. Por isso 

secou até às raízes. 

As prostitutas e os publicanos (cobradores de impostos), a quem os chefes 

chamavam de pecadores, no Reinado de Deus,ou “dos Céus” como diziam, passam à 

frente dos dirigentes religiosos, pois eles deram atenção à pregação de João Batista 

enquanto que os dirigentes não. 

Jesus usou a comparação dos dois filhos e, agora, conta outro caso para servir de 

comparação para eles. 

Texto: 

Ler Mateus21,33-43 e responder: 

1. No caso que Jesus contou, o dono da lavoura representa quem? 

2. E a lavoura, plantada com tanto cuidado e que é arrendada, simboliza o quê?  

3. Os agricultores a quem a lavoura foi arrendada simbolizam quem?  

4. Quem são os empregados que o Senhor mandou para cobrar o produto da lavoura?  

5. Os frutos, ou produto da lavoura, têm algum significado? Qual? 

6. O Filho que veio cobrar o produto da lavoura quem é?  

7. Que sentido tem a parábola toda? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade dos cristãos judeus que nos deu este Evangelho pertence também 

ao povo judeu, mas não se acha a dona da salvação. Sabe que tem de praticar, não 

somente saber, saber e falar, falar. Ela acolheu também na comunidade gente que não 

faz parte do povo judeu, pois sabe que ninguém é dono de Deus. 

Esses cristãos judeus reconhecem que seus dirigentes mataram os profetas e 

mataram Jesus, pois eles cobravam, como fruto da fé em Deus, a justiça e o amor ao 

próximo, o direito e a justiça como dizia o profeta Isaías. Os dirigentes usavam a 

religião só para os seus interesses e não fizeram nada do que Deus esperava deles. 

A Aliança de Deus com o povo não significa que Deus lhe ficou devendo 

obrigação. Se o povo judeu não segue a Palavra de Deus e seus chefes não aceitam a fé 

em Jesus, os que são discípulos de Jesus estão prontos para acolher gente de todo o 

mundo e convidar a todos para colaborar no Reinado de Deus. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 21,33-43 

Espelho para nós hoje: 

A fé, a religião, deve ser uma coisa bonita, gostosa, agradável, que enche o 

coração da gente. As celebrações devem falar por si, pela sua beleza, pela melodia doce 

das músicas, pelo encanto de muitas e variadas roupas e cores. Só isso? Não tem que 

produzir algum fruto ou resultado em favordos outros? Não tem que fazer alguma coisa 

para melhorar o mundo? Ou isso não tem importância? Quais serão os frutos ou 

resultados que Deus espera de nossa fé hoje? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus. 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez 

pensar diferente do que eu pensava? 
Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 
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5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir que Deus nos ensine viver livres como filhos.  Oremos!   (Silêncio) 

 Ó Deus, pai de bondade, que nos libertastes e escolhestes como filhos, concedei aos que 
creem em Jesus Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Pelo mesmo Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 

Semana antes do vigésimo oitavo Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial:(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 22,1-14 

Pré-texto: 

 Jesus é judeu, filho do povo de Deus da Primeira Aliança, do povo que era a 

esposa de Javé no Primeiro Casamento. A morte, o sangue de Jesus selou a Nova ou 

Segunda Aliança, o Segundo Casamento de Deus, agora com a humanidade toda. Após 

a ressurreição de Jesus, no ano 30, seus discípulos passaram a convidar os judeus a 

participar a nova ou segunda Aliança, a aceitar a fé em Jesus, mas encontraram muitas 

dificuldades e até perseguições. 

 O livro dos Atos dos Apóstolos conta como começaram as primeiras 

perseguições aos cristãos. Eles saíram de Jerusalém, levando a fé em Jesus para o 

mundo inteiro. Algum tempo depois, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída 

pelo exército romano e seu templo foi incendiado. Os discípulos de Jesus já haviam 

saído da cidade e até mesmo da Palestina. 

Contexto: 

 O conflito de Jesus com os dirigentes (Sumos Sacerdotes e Anciãos) do 

judaísmo só vai crescendo. Começou quando Jesus tentou expulsar o comércio do 

templo. Em seguida vem o símbolo da figueira bonita, toda enfolhada, mas sem fruto 

nenhum, que com uma simples palavra de Jesus secou da noite para o dia. 

 Depois vem comparação dos dois filhos: um que só sabe dizer “Sim, Senhor! 

Sim, Senhor!” e não faz nada, enquanto o outro diz não, mas vai e faz. O primeiro 

representa os dirigentes, o outro são as prostitutas e os corruptos cobradores de 

impostos. Segue outra comparação: a dos lavradores que arrendam a lavoura, mas nunca 

entregam a porcentagem do Dono da lavoura, antes perseguem os que vêm cobrar e 

matam o filho do Dono. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 22,1-14 e responder: 

1. Com quem Jesus conversava e de que maneira falava? (21,45-46 e v. 1) 
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2. O Rei que preparou a festa é figura de quem? E quem é o Filho desse Rei? 

3. Os antigos profetas podem ser os servos que o Rei manda chamar os convidados? 

4. Esses primeiros convidados (vv. 4-6) simbolizam que povo?  

5. O Rei ficou indignado, o que ele fez? (v. 7) Quando este Evangelho foi escrito (ano 

85) já havia acontecido a destruição de Jerusalém e o incêndio do Templo. Esse 

versículo está falando disso? 

6. Quem o Rei mandou convidar para festa? (v. 8-10) Esses são figuras de quem? 

7. Havia um convidado, que não estava com os trajes em ordem.Oque o Rei mandou 

fazer com ele? (vv. 11-14) 

8. Informação: A língua hebraica não tem os advérbios mais e menos. Não tem, pois 

como dizer mais numerososnem menos numerosos. Por isso, diz muitos ou poucos. 

Pergunta: Será que poderíamos entender assim o v. 14: “Os chamados são mais 

numerosos do que os escolhidos” ou “Nem todos os chamados são escolhidos”? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Johanan Ben Zakkai, que reorganizou o judaísmo depois da destruição de 

Jerusalém e do incêndio do templo, usa também a comparação de um banquete do rei. 

Alguns convidados não fizeram caso do convite, foram cada um para o seu trabalho, 

mas quando o rei abriu as portas do palácio eles também entraram, mas com as roupas 

sujas e desarrumadas. 

 Jesus faz uma comparação semelhante, mas os primeiros convidados, que não 

deram atenção ao convite, representam os dirigentes do judaísmo da época quando o 

Evangelho foi escrito. A destruição de Jerusalém e o incêndio do templo podem ser 

vistos como um castigo de Deus pela não aceitação da fé em Jesus pelo judaísmo de 

então. A dificuldade de aceitação por parte dos judeusmotivou a divulgaçãoda fé em 

Jesus pelo mundo inteiro, mas devemos reconhecer que nem todos os que entram estão 

devidamente preparados para essa festa. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus 22,1-14 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? Nós somos aqueles que 

entraram por último para a festa do Reinado de Deus. O primeiro povo escolhido foram 

os judeus, mas, como eles tiveram dificuldade em aceitar a fé em Jesus, nós fomos 

chamados. Mas será que estamos todos preparados? Que significa estar impecavelmente 

vestidos para essa festa? O fato de sermos batizados já nos garante participar da festa 

definitiva? Porque, na comparação do líder da reorganização da religião judaica, 

Johanan Ben Zakkai, alguns não estavam com as roupas em ordem? Não é porque 

teriam ido cada qual cuidar do próprio interesse? Isso tem sentido hoje? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. Contemplação 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. Ação 
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Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos que Deus nos ajude a estar sempre atentos ao melhor que devemos 

fazer. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, que a vossa graça vá sempre à nossa frente e também siga os nossos passos, para 
que a gente saiba sempre escolher o que deve fazer de melhor. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes do vigésimo nono Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus 22,15-21 

Pré-texto: 

Certa vez Pilatos levou, à noite, para o quartel dos soldados romanos em 

Jerusalém, alguns estandartes que tinham a figura de César, o imperador. Percebendo 

isso, os fariseus promoveram uma revolta tão grande que Pilatos foi obrigado a retirar 

esses estandartes da cidade de Jerusalém. A Bíblia proíbe imagens, pelo menos na 

cidade santa, figuras e imagens não podem entrar – diziam os fariseus. 

Os chefes do judaísmo do tempo quando o Evangelho foi escrito eram fariseus. 

Os fariseus questionavam o domínio romano na Palestina alegando motivos religiosos, 

não admitiam que gentios ou pagãos governassem o Povo de Deus. Mas fizeram um 

acordo com o Imperador Romano para que os judeus tivessem o privilégio de não serem 

obrigados a participar da adoração ao rei de Roma, o culto imperial. 

Jesus defendia o povo, que sofria terrivelmente com a exploração do Império 

Romano e também do Templo de Jerusalém. Certamente, pensavam os fariseus, ele 

deve ser contra o pagamento de impostos ou tributos para Roma e basta provocar, que 

ele fala isso com clareza. Para pegá-lo no laço, basta levar gente que apoia o pagamento 

desse tributo e essas pessoas vão correr e denunciá-lo às autoridades. Os do partido de 

Herodes eram esses, declaradamente a favor do pagamento do imposto. 

Contexto: 

Jesus está em Jerusalém. Fez sua entrada triunfal, foi ao Templo e mandou para 

fora os que lá vendiam e compravam. Os chefes judeus perguntaram com que 

autoridade ele fazia aquilo e ele respondeu: “Só digo, se vocês me responderem: o 

batismo de João era de Deus ou dos homens?” Eles ficaram com medo de responder. 

Jesus fez a comparação dos dois filhos: um que sempre diz “Sim, Senhor”, mas nada faz 

e o outro que diz: “Não estou com vontade”, mas faz o que o pai manda. 

Disse, em seguida, que os “pecadores” e as prostitutas mudaram de vida com a 

pregação do Batista e eles, nem assim, mudaram. Com algumas comparações continuou 



92 

 

acusando os chefes da religião judaica da época. Eles, então, passam a atacar Jesus, 

procurando um jeito de condená-lo à morte. 

Texto: 

Ler Mateus 22,15-21e responder: 

1. O que pretendiam os fariseus? (v. 15) 

2. Junto com discípulos seus, contrários à cobrança do imposto, eles mandam gente do 

partido de Herodes, favorável ao Império Romano. E começam elogiando a 

honestidade de Jesus (v.16). Por que será? 

3. Informação: Por fidelidade à Bíblia, os fariseus não admitiam imagem nenhuma, de 

nada. Pergunta: Quem tinha e apresentou a Jesus um dinheiro com a Imagem de 

César? (v. 19-20) 

4. As traduções em geral dizem “dar a César”, “dar a Deus”, no original, porém, está 

“devolver a César”, “devolver a Deus” (v. 21). Pergunta: Devolver a César o 

dinheiro dele, está claro. Agora, devolver a Deus o quê? A terra? O povo? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Os Rabinos ou Escribas fariseus que estavam reorganizando a religião judaica 

tinham conseguido do Imperador Vespasiano o privilégio de os seus seguidores não 

serem condenados por não adorarem o Imperador. Eles viviam espreitando os membros 

da comunidade do Evangelho para acusá-los de não adorarem o Imperador, como todos 

eram obrigados a fazer. 

Era muito importante para essa comunidade uma palavra de Jesus 

desmascarando a falsidade desses fariseus. E Jesus termina dizendo para devolver a 

Deus o povo que é de Deus, mas eles não pensam no povo, só pensam nos seus 

interesses. Eles fizeram tudo para condenar Jesus à morte, como hoje tudo fazem para 

condenar os discípulos dele. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 22,15-21 

Espelho para nós hoje: 

O que esse Evangelho como nós o estamos lendo diz para nós hoje? Não 

estamos movidos muito mais pelo palpite do dinheiro do que pelo palpite de Deus? 

Hoje não acontece de a discussão de teorias políticas ou econômicas fazer com que se 

esqueça do principal que é o povo? “Devolver a César o que é de César”, aceitou a 

moeda dele, entrou no jogo dele? Agora siga as regras do jogo! Significa o quê no 

concreto de nossas vidas? Ou, então, sai do jogo, devolve a ele as moedas que são dele! 

E “devolver a Deus o que é de Deus” quer dizer o quê na prática? Hoje o que é 

que mais precisamos devolver a Deus? 

ORAÇÃO 
O que este Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 
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ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a graça de servirmos a Deus e não ao dinheiro. Oremos (Silêncio)  

 Deus eterno e Senhor poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e, de todo 
o coração, nos colocarmos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes do trigésimo Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus 22,34-40 

Pré-texto: 

Os Rabinos fariseus que, liderados por Johanan Ben Zakkai, tornaram-se 

senhores da religião judaica, viam que a comunidade de cristãos judeus que nos deu o 

Evangelho segundo Mateus era de gente simples sem conhecimento e sem muita prática 

da Lei de Moisés. Para esses Rabinos, além dos cinco primeiros livros da Bíblia, ainda 

havia as 603 leis orais que eles sabiam de cor, mas não podiam escrever. Na 

comunidade dos discípulos de Jesus ninguém era capaz de saber tudo aquilo de cor. E 

não achavam tão importante. 

Para os Rabinos fariseus, amar a Deus era cumprir tudo aquilo com a maior 

exatidão. Só os que sabiam todas as tradições eram capazes de cumprir tudo e, assim, 

amar a Deus, os outros, o povo mais simples, eram todos pecadores, ou tinham de seguir 

cegamente tudo o que diziam aqueles que sabiam. Nisso tudo, o amor ao próximo ficava 

esquecido. 

Contexto: 

Em Jerusalém continua o confronto de Jesus com os chefes judeus. Os fariseus 

tentaram pegar Jesus com a questão do tributo a César, Jesus se saiu bem e os deixou 

desarmados. Depois vieram os saduceus, amigos dos romanos, que comandavam os 

negócios do Templo e o Grande Conselho ou Sinédrio que, sob as ordens de Roma, 

decidia as questões mais importantes da nação. Para os saduceus não havia ressurreição, 

julgamento final, vida eterna. 

Tentaram colocar Jesus em apuros questionando, com as palavras da Escritura, a 

ideia de outra vida. Jesus se saiu bem e deixou-os sem reposta. Isso animou novamente 

os fariseus que vieram com a questão do amar a Deus. 

Texto: 

Ler Mateus 22,34-40 e responder: 

1. Os fariseus seguem mais de 600 mandamentos. E para Jesus, quantos mandamentos 

são importantes? (vv. 37 e 39)  

2. Amar o próximo é, então, semelhante a amar de Deus. Que importância tem isso?  

3. Lei e Profetas quer dizer a Bíblia inteira. Eram as duas partes da Bíblia no tempo de 

Jesus. Como é que amar a Deus e amar o Próximo resumem a Bíblia toda? 
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4. Que significa amar a Deus? Deus precisa de nós, precisa de compaixão, de 

solidariedade, de ajuda, de amor e carinho nosso? 

5. Por que Jesus diz que amar o próximo é semelhante a amar a Deus (v. 39)? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade procura seguir Jesus, para quem as coisas são bem simples, em 

vez de uma multidão de leis e mandamentos, só duas coisas, Deus e o próximo. Não é 

preciso aprender mais nada, decorar nada, basta apoiar-se na fé em Deus e fazer tudo 

pelo próximo. 

Amar a Deus não deve ser desculpa para você se desviar do próximo. Amar a 

Deus não é ficar discutindo leis e regulamentos ou realizar muitas práticas religiosas, 

pensando que agrada a Deus, enquanto deixa de ver o próximo a teu lado. Amar a Deus 

está ligado ao amar o próximo. Amar a Deus é apoiar-se nele para amar o próximo 

como ele manda.  

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 22,34-40 

O que esse texto como nós o lemos diz para nós hoje? Hoje ainda existe alguma 

preocupação exagerada com as práticas religiosas, que levam a deixar de lado o amor ao 

próximo? Lembrar alguns exemplos? São Paulo diz que amor ao próximo resume todos 

os mandamentos (Gl 5,14) e diz também queesse mandamento a gente sempre fica 

devendo (Rm 13,8). Como entender isso? 

ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir que a gente possa de coração obedecer a lei de Deus. Oremos(Silêncio)  

 Deus eterno e senhor de tudo, aumentai em nós a fé a esperança e a caridade e fazei que 
amemos de coração tudo aquilo que nos mandais, para alcançarmos a felicidade que 
prometeis. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

Semana antes do trigésimo primeiro Domingo do Tempo Comum 
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Canto e Oração inicial:(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 23,1-12 

Pré-texto: 

 Quando o Evangelho foi escrito havia três grupos de judeus. Um era o dos 

judeus cristãos, os da comunidade de Jerusalém, de onde nos veio este Evangelho, o 

outro era o dos Rabinos fariseus, o chamado “judaísmo formativo”, que estava 

reorganizando a religião judaica de acordo com os princípios dos fariseus; o terceiro 

grupo era o dos judeus que não eram cristãos nem seguiam os Rabinos fariseus. O 

Evangelho precisava conquistar para a fé em Jesus os que não seguiam os fariseus e 

vaciná-los contra os rabinos. 

Contexto: 

 O Evangelho vem falando do conflito de Jesus com os chefes de Jerusalém. Foi 

ao templo e expulsou o comércio que lá havia.A figueira enfolhada, mas sem frutos, que 

secou, simbolizava aquele modelo religioso bonito, mas vazio. Contou várias parábolas 

como a dos dois filhos, a dos lavradores assassinos e a da festa do rei para falar da 

rejeição da fé pelos dirigentes do judaísmo. Seguiram-se várias discussões com esses 

chefes e, agora Jesus se dirige aos discípulos e ao povo em geral ou a multidão. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 23,1-12 e responder: 

1. A quem são dirigidas as palavras de Jesus? (v. 1) 

2. Os Rabinos fariseus têm autoridade para ensinar a Lei de Moisés? (v. 2) 

3. Como fazer, então, se eles não praticam aquilo que ensinam? (v. 3) 

4. Eles são exigentes, impõem muitas normas e regulamentos? (v. 4) 

5. Por que andam com tantos detalhes nas roupas? (v.5) 

6. Gostam de conviver com os pobres, sem cerimônias? (v. 6) 

7. Não fazem questão dos cumprimentos e dos títulos? (v. 7) 

8. Entre os discípulos de Jesus como devem ser chamados aqueles que têm algum 

ministério ou serviço: Pai espiritual (Padre), Mestre, Chefe,Dirigente, Coordenador? 

Por quê? (vv. 8-10) 

9. Como devem se comportar os que têm algum ministério ou serviço? (vv. 11-12) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 As palavras duras de Jesus contra os mestres fariseus vêm vacinar os cristãos e 

os outros judeus contra o grupo de rabinos que reorganizava o judaísmo. Jesus não lhes 

nega a autoridade para ensinar, para explicar a Lei de Moisés, mas chama a atenção para 

que ninguém os siga, porque eles dizem, mas não fazem. Chega a dizer que a 

multiplicidade de leis e normas que ensinam é uma carga pesada que colocam nos 

ombros dos outros, enquanto eles mesmos nem com o dedo se esforçam por carregá-la. 

 Tudo o que fazem é apenas para manter a aparência. Aliás, a aparência e os 

títulos são a grande preocupação deles. Entre os cristãos o modelo deve ser totalmente 

diferente, deve ser o modelo da humildade e do serviço. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus 23,1-12 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje?Hoje não há mais 

autoridades que falam, mas não fazem, ou há? Amarrar fardos pesados para colocar nas 

costas dos outros, multidão de leis e normas para os outros cumprirem certamente não 

existe, ou existe? E os que fazem tudo só para aparecer hoje não existem? E modificar o 

vestuário para parecer melhor, mais importante ou diferente dos outros também é coisa 
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que a gente nunca viu, nem na Igreja nem fora; não é? Gostar dos primeiros lugares, de 

ser homenageado, cumprimentado, aplaudido, isso também não acontece, não é 

verdade? Gostar e até fazer questão de títulos, isso a gente não vê mais ou vê? Neste 

mundo em que a gente só vê dessas coisas, nós conseguimos mostrar que somos todos 

irmãos, sem qualquer desigualdade? Conseguimos ver em que os outros são melhoras 

do que nós? Temos certeza de que o lugar que devemos procurar é o último, é ser o 

menor de todos? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. Contemplação 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. Ação 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedimos que Deus nos conceda liberdade de espírito para obedecer a lei de 

Deus. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, Senhor e Pai nosso, que nos dais a graça de vos servir como se deve, fazei-nos 
correr com liberdade no caminho que leva àquilo que nos prometeis. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

Semana antes do trigésimo segundo Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus 25,1-13 

Pré-texto: 

 Entre os escritos dos rabinos da época do Novo Testamento encontramos uma 

observação do Rabino Eliezer que dizia: “Converta-se na véspera da sua morte!” Os 

discípulos perguntavam: “Como é possível, se a gente não sabe o dia em que vai 

morrer?” Ele respondia: “Então, converta-se hoje, porque você pode morrer amanhã!”. 

 Para confirmar esse pensamento os escritos dos rabinos trazem uma parábola 

daquele que liderou a reorganização do judaísmo depois da destruição do Templo de 

Jerusalém, Johanan Ben Zakkai. É a seguinte: Um rei convidou todos os seus 
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funcionários para uma festa sem marcar o dia e a hora. Os prevenidos se prepararam e 

ficaram à porta do rei pensando: Que será que está faltando na casa do rei? Os bobos, 

sem se preocupar, foram para o seu trabalho, pensando: Será que vai haver uma festa? 

 De uma hora para outra, o rei chamou todos os funcionários. Os prevenidos 

entraram com ele para a festa, impecavelmente preparados, os outros, os bobos vieram 

sujos e amarrotados, chegando do trabalho. O rei demonstrou toda a sua satisfação com 

os prevenidos, ficou irritado com os bobos e disse: “Os que estão preparados vão se 

assentar, comer e beber. Os outros vão ficar de pé e assistir!”. 

Contexto: 

 O Evangelho já tinha recolhido palavras de Jesus sobre a destruição de 

Jerusalém, que aconteceu inesperadamente para muitos. Foi o fim do antigo modelo 

religioso e a chegada do novo, a chegada de Jesus como Messias para a humanidade 

toda. Isso lembra a chegada de Jesus para cada um no momento de sua morte e o 

Evangelho traz as diversas comparações que Jesus fez a fim de nos prevenir para esse 

momento. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 25,1-13 e responder: 

1. Era costume a festa de casamento começar com a chegada do noivo, que, 

acompanhado de jovens damas, entraria em casa. Que representa esse noivo que 

chega para a Festa, à noite, no momento que ninguém espera? (v. 1) 

2. Metade das jovens damas estava preparada, a outra metade não (vv. 5-9). Quem elas 

representam? 

3. O que acontece quando o noivo chega? (v. 10) 

4. Quando as outras chegam, a porta está fechada. O que elas dizem ao noivo? (v. 11) 

5. A resposta do noivo (Jesus) para quem não estava preparado qual é? (v. 12) 

6. O pensamento principal da parábola qual é? (v. 13) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 A parábola de Jesus fala de um casamento, não simplesmente uma festa a mais. 

O casamento lembra a Aliança de Deus com o seu povo. É esse o motivo da festa para a 

qual todos devem estar preparados, preparados para fazer parte da comunidade da 

Aliança. 

 A parábola de Jesus fala também do azeite, que faltou nas lâmpadas das bobas. 

O azeite era símbolo do amor. Sem o amor, a lâmpada ou lamparina não se acende. 

 Na parábola de Jesus também as bobas ou desprevenidas não entram para a 

festa, chegam atrasadas e ficam dizendo: Senhor! Senhor! Não basta orar, orar muito, 

chamar Jesus de Senhor tantas e tantas vezes, sem colocar em prática a sua palavra, sem 

ter o amor que ele manda ter. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Mateus 25,1-13 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje?Ainda cabe hoje pensar na 

morte, no momento decisivo da vida, o momento de entrar na eternidade? Ainda há o 

costume de se colocar uma vela na mão do moribundo, lembrando as jovens damas que, 

com as lâmpadas acesas, esperavam o noivo chegar? As jovens bobas ou desprevenidas 

não levaram óleo junto com as lâmpadas. Se o azeite é o amor, ele precisa sempre estar 

na lâmpada do coração, para que ela esteja acesa quando o Noivo chegar. 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
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4. Contemplação 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. Ação 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a Deus que nos tire do caminho tudo o que atrapalha nossa vida de 

cristãos. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, Senhor e Pai nosso, afastai de nós todo obstáculo, para que, livres e disponíveis, 
nós vos possamos servir com alegria e dedicação. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

Semana antes do trigésimo terceiro Domingo do Tempo Comum 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 25,14-30 

Pré-texto: 

 Johanan Ben Zakkai, líder dos Rabinos fariseus que reorganizaram o judaísmo 

encontrando-se com o General Vespasiano, que vinha da Síria no comando das tropas 

que iam destruir Jerusalém, aconselhou-o em nome de Deus a ir para Roma, que seria 

proclamado Imperador, o que aconteceu. Em troca, pediu privilégios para os seus 

discípulos. 

 Eles se entendem com o Império Romano, com o reinado de César. A 

comunidade que nos deu o Evangelho tem consciência de anunciar a chegada do reino 

ou reinado de Deus, em tudo e por tudo diferente do reinado de César. Dizem: “Nosso 

rei é Jesus, um crucificado, considerado o mais perigoso revolucionário e um 

amaldiçoado pela sua própria religião. É a ele que teremos de dar contas da nossa vida”. 

Contexto: 

 É o da coleção de palavras de Jesus que este Evangelho apresenta como a 

catequese sobre o fim. Primeiro Jesus falou do fim de Jerusalém e do Templo, que 

provocou o fim do antigo modelo religioso do judaísmo, centralizado em sacrifícios e 

sacerdotes.O fim de Jerusalém é também a chegada ou volta do Filho do Homem, de 

Jesus como Messias. É uma virada de páginas na história, é o começo do reinado de 

Deus. 
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 Jesus é o rei-juiz, é a ele que cada um deve prestar contas. A sua chegada para o 

acerto de contas é imprevisível como a chegada de um ladrão, não tem dia e hora 

marcados. Vêm, então, as comparações como a do patrão que viaja e distribui tarefas 

aos empregados e manda que vigiem, ou a das jovens que esperam o noivo chegar para 

a festa do casamento. 

O dinheiro, em moedas, era calculado pelo peso. Talento é uma medida de peso 

equivalente a mais ou menos 34 quilos e meio. Aqui, de moedas de prata, pagamento de 

um dia de serviço, de 4,5 gramas. Assim 1 talento equivalia a mais de 7.600 diárias. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 25,14-30 e responder: 

1. Quem é o patrão ou senhor? 

2. Quem são esses empregados? 

3. Para que o patrão deixa seu dinheiro nas mãos dos empregados? 

4. Que fez aquele que ficou com medo de muita cobrança por parte do patrão? 

5. Isso tem algum significado hoje? Existe gente que, com tanto medo de errar, acaba 

errando mais, por não fazer nada ou não tomar iniciativa nenhuma? 

6. O que são os talentos que Deus nos dá para administrar? São só a inteligência ou 

alguma habilidade? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelista: 

Acontecimentos importantes como a destruição de Jerusalém e do Templo podem 

ser considerados a segunda vinda de Jesus. Desmoronou o antigo sistema religioso a 

que estava ainda ligada a comunidade de cristãos judeus que nos deu este Evangelho. A 

mãe morreu antes de se cortar o cordão umbilical. Agora, a criança que nasceu (o 

cristianismo) está desamparada, mas está livre. 

Começa o reinado de Deus, agora Jesus é o rei-juiz que nos confiou a riqueza da fé e 

é a ele que deveremos prestar contas. Não podemos ficar com medo e enterrar no chão 

esse dom da fé, nós temos que fazer que ele se multiplique. A comunidade vive no meio 

do reino de César (o Império Romano), um mundo estranho e contrário à fé em Jesus. 

Nem por isso, os discípulos podem ficar com medo e esconder a fé que receberam. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 21,33-43 

Espelho para nós hoje: 

 Esse Evangelho como nós o lemos diz o quê para a realidade nossa de hoje? Às 

vezes não temos vergonha de ter fé em Jesus Cristo, ou ficamos com ela só para nós, 

sem repartir com ninguém? Um dos temas caros ao Papa Francisco é o da necessidade 

de sair, de ir à busca. O Documento de Aparecida, fortemente inspirado por ele, que foi 

presidente da comissão de redação, insiste em que o discípulo deve ser missionário, 

quem não é missionário não é discípulo. 

Não se pode enterrar a fé só para si mesmo. O Papa Francisco diz 

frequentemente que sair é perigoso, pode acontecer algum acidente. Ficar só em casa, 

porém, nos faz ficar doentes e deprimidos. E arremata, “mas eu prefiro ver a Igreja 

acidentada a ver uma Igreja doente e de cabeça baixa”. 

3. ORAÇÃO 
O que este Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 
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Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a alegria de servir. Oremos (Silêncio)  

 Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria seja sempre a de trabalhar pelo vosso reinado 
de todo o coração, pois a nossa felicidade só é completa quando estamos servindo a vós, o 
criador de todas as coisas. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

Semana antes da Solenidade de Cristo Rei 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 25,31-46 

Pré-texto: 

 Quando esse Evangelho foi escrito, um grupo importante deRabinos fariseus 

reorganizava a religião judaica, depois da destruição do templo de Jerusalém.Eles 

estavam decidindo que aqueles que não os seguissem, como era o caso dos judeus 

cristãos, não seriammais consideradosjudeus, seriam pecadores. O pensamento deles é 

muito simples, os que não sãojudeus não conhecem e não observam a Lei de Deus, 

então, são pecadores. 

 A comunidade que nos deu o Evangelho era de cristãos judeus, mas seus 

membros estavam sendo expulsos da religião e da nacionalidade judaica. Passavam, 

então, a também serem considerados pecadores, e com pecadoreso verdadeiro judeu 

nem conversa. 

 Essa comunidade saiu de Jerusalém e ficou andando de um lugar para outro, fora 

da Palestina. Aí encontrou muita gente boa e conseguiu que muitos nãojudeus também 

se tornassem discípulos de Jesus. Começaram a entender que eles não eram 

automaticamente pecadores, só pelo fato de não conhecerem a Lei de Deus na Bíblia. 

Pelo contrário, viram que muitos deles tinham muito mais amor ao próximodoque os 

Rabinos fariseus, grandes conhecedores da Lei de Deus. 

Contexto: 

 O trecho do Evangelho que estamos lendo faz parte da catequese sobre o fim. 

Falou do fim de Jerusalém e do antigo modelo religioso dos judeus. Era o começo do 

reinado de Deus. O rei-juiz agora não é o Imperador Romano, é o crucificado Jesus. A 

ele todos devem prestar contas, e isso foi dito com várias parábolas. Agora fala do 

julgamento não só dos judeus ou dos cristãos, mas de todas as nações. 
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Texto: 

Ler mais uma vez Mateus 25,31-46 e responder 

Informação: Naquele tempo e também hoje, cabrito é animal de corte, ovelha não, 

ovelha deve continuar viva porque produz a lã. 

1. Quem é o rei (v. 34) que faz o julgamento definitivo da humanidade inteira (todas as 

nações v. 32)? 

2. O que é que vai decidir o destino eterno das pessoas, vida-ovelhas, ou morte-

cabritos? Será preciso muita coisa, rezar muito ou ter muitas devoções? 

3. As pessoas precisam saber se estavam fazendo ou deixando de fazer o melhor por 

Jesus? (vv. 37-39 e 44) 

4. Em que tipo de gente Jesus estava presente e as pessoas não sabiam? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu este Evangelho: 

 O Messias crucificado que a comunidade de cristãos judeus anunciava pelo 

mundo a fora é que será o grande rei-juiz da humanidade inteira. O julgamento decide o 

destino eterno de cada um, se será a vida eterna ou a morte eterna. Todas as nações 

estão em julgamento, a humanidade inteira, não só os judeus. 

 E o que vai decidir o futuro eterno de cada um não será o conhecimento nem a 

prática das leis judaicas, será o que cada qual fez em favor ou em prejuízo dos mais 

necessitados. O rei-juiz está presente no pobre, no carente. Saber ou não saber disso não 

tem importância: “Quando foi, Senhor, que te vimos...”. O que importa é se a pessoa fez 

ou deixou de fazer o que podia para aliviar o sofrimento dos necessitados. “Venham 

benditos para o reino! Ide malditos para o fogo!” 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezMateus 25,31-46 

Espelho para nós hoje: 

 Será o caso de lembrar hoje esse Cristo rei-juiz que diz estar presente nas 

pessoas que sofrem? Esse juiz-rei mendigo será bem aceito hoje? “Eu estava com fome, 

com sede, sem roupa, sem casa, sozinho, abandonado” será isso figura de um rei? É ele 

que me julga? Que julga o nosso mundo? É pelos óculos dele que julgamos as notícias 

mais importantes desses dias e também os fatos que nem foram noticiados? O Papa 

Francisco dava um exemplo para explicar o que é exclusão social: A Bolsa de valores 

cai dois pontos, é um escândalo, está em todos os noticiários; um morador de rua morre 

de frio, ninguém dá notícia, nem existe. Exclusão é valorizar o dinheiro e ignorar o ser 

humano. 

3. ORAÇÃO 
Oque esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 
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 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus que a gente possa fazer tudo o que pode para o reinado do rei-juiz 

mendigo Jesus.  Oremos!   (Silêncio) 

 Deus eterno e senhor de tudo, o vosso Projeto é reintegrar todas as coisas em Jesus Cristo, 
rei do universo. Fazei, então, que tudo o que existe, livre da escravidão do pecado, passe a 
servir ao vosso reinado e a dar-vos glória eterna. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++++++++++++ 
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SOLENIDADES E FESTAS QUE SE 

CELEBRAM OU QUE PREVALECEM 

SOBRE O DOMINGO 

__________________________ 
 

 

Semana antes da Solenidade da Imaculada Conceição 

que caia num Domingo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerLucas 1,26-38 

Pré-texto: 

A comunidade onde se originou este Evangelho não era de cristãos judeus, era 

de cristãos gregos, ou gentios, das comunidades iniciadas por Paulo. Nessas 

comunidades os socialmente excluídos comoos pobres, as mulheres, as prostitutas, os 

considerados pecadores, os samaritanos e os estrangeiros em geral, como é a maioria na 

comunidade, todos tem vez e voz. 

 Há entre nessas comunidades, uma grande devoção a Maria, mãe de Jesus, 

mulher, jovem, pobre e de um lugar perdido no fundo do Império Romano, e, por isso 

mesmo, escolhida por Deus. Deus lhe dá a palavra, ela vai decidir se o Messias vem ou 

não ao mundo. 

Contexto: 

O Evangelho segundo Lucas começa em Jerusalém, no Templo, com o anúncio 

do nascimento de João Batista feito ao seu pai Zacarias, um senhor idoso que era 

sacerdote e, no momento, estava exercendo sua função no interior do Templo. Zacarias 

não acreditou no mensageiro de Deus e pediu uma prova de que, apesar da idade 

avançada dele e de Isabel, sua esposa, ela ficaria grávida e seu filho seria aquele que 

prepararia a chegada do Messias. Resultado: ele ficou mudo. 

Agora o mesmo mensageiro de Deus, Gabriel, vai onde Maria está na sua aldeia 

de Nazaré, para dizer-lhe que, sem marido, ela será mãe do Messias esperado. 

Ler novamente Lucas 1,26-38: 

1. Quando o Anjo Gabriel anunciou a Zacarias, homem, idoso e sacerdote, o 

nascimento de João Batista, ele estava no Templo em Jerusalém exercendo sua 

função. Maria quem era e onde estava? (vv. 26-27) 

2. Nós dizemos que Maria nunca teve pecado, a gente pode ver isso na saudação do 

Anjo? (v. 28)  

3. Maria entendeu a saudação do Anjo? (v. 29) 

4. Será que Deus iria se interessar por uma moça pobre, lá daquele fim de mundo? 

Teria coragem de confiar a ela alguma tarefa? (vv. 30-33) 

5. Zacarias, quando o Anjo lhe disse que sua mulher teria um filho, não acreditou e 

pediu uma prova. Maria também duvidou ou só pediu uma explicação? (v. 34) 
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6. O Anjo deu a explicação que Maria pediu? Será que deu também uma prova que ela 

não tinha pedido? (vv. 35-37) 

7. Quando Maria disse que aceitava a tarefa, o Anjo fez o quê? (v. 38) Por quê? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Maria, jovem, mulher, pobre e de uma aldeia desprezada, como nenhum dos 

grandes sábios deste mundo poderia imaginar, tem a palavra. Ela é escolhida para trazer 

ao mundo o Salvador que Deus manda. Parecia ninguém, mas, “cheia de graça”, estava 

sendo preparada por Deus para uma grande missão. Se Zacarias ficou mudo, ela fala, 

não pede uma prova, pede uma explicação. O Mensageiro de Deus dá-lhe a explicação, 

mas fica esperando o seu sim. Enquanto ela não concordar, nada feito. A salvação da 

humanidade está dependendo do sim da jovem pobre de Nazaré. Só depois que ela o 

diz, o Mensageiro de Deus se retira. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler novamente Lucas 1,26-38 

Espelho para nós hoje: 

O Evangelho lido dessa forma diz o quê para nós hoje? Hoje ainda é preciso 

defender para os jovens, para as mulheres, para os pobres o direito de dizerem alguma 

coisa, dar uma opinião, uma resposta, uma decisão? Maria “cheia de graça”, nunca 

vencida pelo pecado, que é a cobiça, o querer ser igual a Deus, ensina o quê para nós 

hoje? “Eis aqui a escrava do Senhor”, Maria quis ser rainha ou escrava? Isso será capaz 

de mudar a nossa cabeça? Nós gostamos de vê-la como rainha ou como escrava? Por 

que? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus que, celebrando a Imaculada Conceição de Maria, nós também 

nos livremos do pecado. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, que preparastes para o vosso Filho uma digna morada, fazendo a Virgem Maria 
ser gerada livre da força do pecado já pelos méritos de Cristo, dai-nos a graça de 
também nós, com a sua ajuda, podermos chegar até vós livres de qualquer pecado. Pelo 
mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Semana antes da solenidade do NATAL DO SENHOR 

que caia numDomingo 
Canto e Oração inicial:(à escolha) 

1. LEITURA 
Ler Lucas 2,1-14 

Pré-texto: 

 Lucas é das comunidades do mundo gentio ou não judeu, como as de Corinto, 

por exemplo. Ali havia um pequeno grupo de pessoas ricas, cultas e de alta sociedade 

(1Cor 1,26) que tinha grande influência, mas desprezava e humilhava a grande maioria 

pobre das comunidades. Faziam isso até na celebração da Ceia do Senhor, como Paulo 

diz na Primeira aos Coríntios (1Cor 11,21-22). 

 Por isso mesmo, este Evangelho faz questão de mostrar que Jesus está não do 

lado dos poderosos, mas do lado dos mais pobres e sofridos. Antes de nascer já era 

comandado pelos poderosos deste mundo e não nasceu em casa: nem na sua casa, nem 

dentro de uma casa, nasceu numa estrebaria, não teve um berço de ouro, seu berço foi 

um cocho. 

Contexto: 

 O anúncio do nascimento de João Batista foi feito ao seu pai Zacarias dentro do 

Templo de Jerusalém. O anúncio do nascimento de Jesus foi feito pelo mesmo 

mensageiro de Deus, Gabriel, a Maria, uma jovem pobre e em Nazaré, a menor e mais 

desprezada aldeia da Galiléia. 

 O nascimento de João provocou uma verdadeira festa entre parentes e vizinhos 

nas aldeias da Judéia. O de Jesus não teve tantos testemunhos, a não ser o dos pobres e 

desconhecidos pastores. 

Texto: 

Ler novamente Lucas 2,1-14 e responder: 

1. Por que todos, também José e Maria, apesar da gravidez, foram se registrar nas suas 

cidades de origem? (vv. 1-5) 

2. Por que o primeiro berço do menino foi um cocho? (vv. 6-7) 

3. Os pastores eram pobres, discriminados e temidos como os ciganos hoje. A quem é 

anunciado o nascimento do Salvador? Salvador para quem? (vv. 8-11) 

4. Qual será o sinal para os pastores encontrarem o Salvador deles? (v. 13) 

5. Qual a importância disso para eles? 

6. No canto dos anjos, o Natal, para Deus, dá glória, louvor. E para a humanidade, o 

que traz? (v. 14) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Os ricos, instruídos e da alta sociedade de Corinto devem aprender que Jesus 

está do lado dos fracos, dos pobres e humildes, que ele não nasceria na casa de um 

deles. Jesus é o salvador de todos e começa dos mais humildes, como os pastores, e da 

maneira como os mais humildes podem se sentir à vontade, nasceu numa estrebaria e o 

salvador dos pobres e discriminados pastores é encontrado dormindo dentro de um 

cocho. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Lucas 2,1-14 



106 

 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje?O Natal é hoje a maior festa 

do comércio, a maior festa da gastança e do consumo. Ao inventar o presépio, São 

Francisco pretendia fazer a Igreja pensar um pouco mais na pobreza de Jesus, modelo 

para os seus discípulos. O presépio, pelo seu encanto, fez do Natal a festa mais popular 

do mundo cristão e o capitalismo se aproveitou disso para vender, vender, vender. O 

que é que se pensa hoje como comemoração do Natal? Isso está de acordo com o 

nascimento relatado no Evangelho de Lucas e lido na noite de Natal? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir que o presépio seja a luz de nossa vida. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus vós enchestes de luz esta noite em que nasce Jesus Cristo, a verdadeira luz do 
mundo. A nós, que o recebemos como Deus e Salvador, dai a graça de participar de sua luz 
eternamente no céu. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo... 

 Combinar onde será a próxima reunião 

 Benção final: O Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos do 

seu reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes da Festa da Sagrada Família 
Canto e Oração inicial:(à escolha) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 2,13-15.19-23 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu o Evangelho segundo Mateus, como já vimos, é de 

cristãos judeus. É aquela que foi a primeira de todas, a de Jerusalém. Quando aconteceu 

a revolta judaica (ano 66), os que faziam parte da comunidade dos discípulos saíram da 

cidade e arredores e foram caminhando por outras regiões fora da Palestina, buscando se 

organizar e conquistar novos seguidores ou discípulos e formar outras comunidades 

com o mesmo pensamento. 

Os fariseus não ficaram atrás. Eles também saíram de Jerusalém, liderados por 

um famoso Escriba chamado Johanan Ben Zakkai. Os escribas fariseus se reuniram e 
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começaram a reorganizar a religião judaica. Daqui para frente eles passam a se chamar 

de Rabinos. 

Para os judeus cristãos era indispensável organizar também as suas 

comunidades, procurando conhecer melhor Jesus e seguir a sua palavra. Era preciso 

ainda conquistar os judeus que não seguiam os fariseus para que eles também se 

tornassem discípulos de Jesus. Para isso é preciso ver em tudo o que acontece com Jesus 

a realização de uma palavra da Escritura, amada e respeitada por todos os judeus. 

Contexto: 

Como para o Evangelho dos cristãos gentios (Lucas), também para o Evangelho 

dos cristãos judeus Jesus nasceu em Belém, terra de Davi, o menino da roça que se 

tornou o rei mais importante de Judá. Jesus é o esperado Messias, o Filho de Davi, por 

isso também nasceu em Belém. 

A notícia do seu nascimento apavorou Herodes e o pessoal mais importante de 

Jerusalém, pois o futuro “rei dos judeus” vinha a fazer concorrência com Herodes, 

muito cioso do título de Rei da Judéia que o imperador Augusto lhe havia concedido. 

Os estrangeiros Magos vieram homenagear Jesus, enquanto isso, o centro do judaísmo 

(Herodes, Escribas e Sumos Sacerdotes, Jerusalém em peso) está apavorado com a 

notícia do seu nascimento. Para Herodes a solução é matar o concorrente, mesmo que 

seja um recém-nascido. Para Jesus a solução é sair do reino de Herodes. 

Ler novamente Mateus2,13-15.19-23 

1. Por que Maria e José tiveram de se refugiar no Egito com o Menino? (vv. 13-14) 

2. Que sentido tem para o Evangelho de Mateus a Família ter ficado algum tempo fora 

da Palestina, no Egito, a terra da opressão? (v. 15)  

3. Quem é o filho que Oséias 11,1 diz que Deus chamou do Egito? 

4. Segundo o Evangelho de Mateus, quando é que a Família (Jesus, Maria e José) foi 

morar em Nazaré? (vv. 19-23) 

5. Qual o significado disso para o Evangelista? (v. 23) 

6. Porque Mateus, para cada coisa que conta, procura encontrar uma passagem da 

Bíblia que combina com aquilo? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Jesus é o Emanuel, o “Deus conosco”. Era preciso mostrar que com Jesus 

acontece o mesmo que acontece com a comunidade. Como, quando os zelotes tomaram 

o poder na Cidade, os cristãos de Jerusalém tiveram de sair da sua terra e ficar como 

refugiados pelo mundo, assim também Jesus teve de sair. E sair da terra de Judá 

significava voltar para o Egito, terra da opressão, da escravidão, daqual o povo tinha 

fugido à procura da terra prometida. O que acontecia com a comunidade aconteceu com 

Jesus, o que aconteceu com Jesus estava acontecendo com eles. Jesus está com a 

comunidade, a comunidade está com Jesus; Jesus é a comunidade, a comunidade é 

Jesus. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 2,13-15.19-23 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho lido dessa forma diz o que para nós hoje? Hoje em nosso ambiente 

e em nosso mundo, o que estamos fazendo para ajudar nossos irmãos que saem de casa 

à procura de serviço, assim como a Sagrada Família que foi para o Egito?  E os que 

saem de casa para fugir de uma guerra, de uma perseguição política, de uma situação de 

pobreza extrema e sem esperança de um futuro melhor, existem hoje também? Como os 

cristãos, católicos ou evangélicos, têm tratado esses refugiados? A família de Nazaré 

não foi também uma família de refugiados? 
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3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 
 C.: Vamos pedir pelas nossas famílias e por todas as famílias do mundo. Oremos!   

(Silêncio)  

 Ó Deus vós nos destes a família de Jesus, Maria e José como exemplo para nossas 
famílias. Dai-nos seguir esses exemplos em nossa vida familiar, para que um dia, estejamos 
todos juntos na casa do Pai. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes da festa de Santa Maria, mãe de Deus, 

01 de janeiro que caia no Domingo 
Canto e Oração inicial: (a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Lucas 2,16-21 

Pré-texto: 

 Nas comunidades de Corinto havia um pequeno grupo de ricos, instruídos e de 

famílias importantes que tinha muita influência nas comunidades. A grande maioria, a 

quase totalidade das comunidades era feita de gente pobre, humilde, sem estudos e 

muitos eram escravos. O grupinho dos poderosos desprezava e humilhava a maioria 

pobre e humilde até mesmo na celebração da Ceia do Senhor. Disso o Apóstolo Paulo 

fala com clareza no capítulo 11 de Primeira aos Coríntios. 

 Numa rede de comunidades assim foi que nasceu este Evangelho. Lucas faz 

questão de mostrar, então, que Deus valoriza e está do lado dos pobres e desprezados 

deste mundo. Naquele tempo os pastores eram os mais pobres, desprezados e até 

temidos, de maneira semelhante ao que acontece com os ciganos hoje. 

Contexto: 

 O Evangelho começou falando do anúncio do nascimento de João Batista, falou 

também do anúncio do anjo a Maria na minúscula aldeia de Nazaré, da visita de Maria a 
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Isabel, falou, depois, do nascimento de João Batista, como uma festa da vizinhança 

pobre e solidária, agora acabou de contar o nascimento de Jesus na estrebaria, porque 

não havia lugar para eles dentro de casa, na pousada. Aos pastores, o próprio “Anjo do 

Senhor” ou de Javé anunciou que havia nascido para eles o Salvador, menininho pobre, 

deitada no cocho de uma estrebaria. 

Texto: 

Ler novamente Lucas 2,16-21 e responder: 

1. Correndo a Belém, quem os pastores encontraram? (v. 16) 

2. Vendo aquela cena curiosa, deitado no cocho da estrebaria um menininho que 

acabava de nascer e, junto dele, sua mãe com o marido, eles reconheceram quem era 

aquela criança? Contaram o que já sabiam? (v. 17) 

3. Qual a reação de Maria e José ao que diziam os pastores? (v. 18) 

4. Maria, a mãe do menino, lembrava mais tarde desses acontecimentos? Costumava 

pensar neles? (v.19) 

5. Por que os pastores voltaram tão alegres e dando graças a Deus? (v. 20) 

6. Jesus quer dizer “Deus salva”. Quem deu esse nome ao Menino; José, Maria ou 

Deus? (v. 21) 

7. Maria, mãe de Jesus, ficava meditando no que via e ouvia: seu filho, nascido numa 

estrebaria, não num berço de ouro, é a salvação que Deus mandou e avisou os 

pobres pastores, além disso, o nome que Deus lhe deu é “Deus salva”. A meditação 

de Maria ajuda-nos a pensar um pouco mais nas nossas “gastanças”? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Aos pobres pastores o nascimento de Jesus foi anunciado por Deus como a 

chegada de um salvador para eles. Se eles eram pobres, o salvador deles talvez fosse 

mais pobre do que eles mesmos, pois nasceu numa estrebaria, dentro de casa não havia 

lugar para sua mãe. 

 Se a maioria do pessoal das comunidades gentias era feita de gente pobre, 

mascates e pequenos comerciantes, de escravos e trabalhadores braçais, que no mundo 

grego são a ralé da sociedade, é aos mais pobres dos pobres, aos pastores, que o pobre 

Jesus se mostra como salvador. Sua mãe, a humilde Virgem Maria de Nazaré, guardava 

tudo na memória e meditava no que significavam esses acontecimentos. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Lucas 2,16-21 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? Hoje costumamos dar valor 

aos pobres como faz o Evangelho segundo Lucas? Hoje a gente acreditaria que o 

menininho que nasceu na cocheira porque não havia lugar para sua mãe dentro de casa 

seria o salvador do mundo? Os pastores acreditaram. Que importância tem começar o 

ano novo ao lado dessa mãe tão pobre e humilhada? Parece que ela não é ninguém. 

Podemos chamá-la de “Mãe de Deus”? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. CONTEMPLAÇÃO 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 
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5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 
 C.: Vamos pedir que Maria, mãe de Jesus, nos acompanhe por todo este novo ano. 

Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, vós nos destes a salvação por intermédio de Maria, que é virgem e ao mesmo 
tempo mãe. Fazei-nos contar, hoje e por todo este ano, com a ajuda daquela que nos trouxe 
o autor da vida. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes da Festa do Batismo do Senhor 
Canto e Oração inicial:(à escolha) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 3,13-17 

Pré-texto: 

 O Evangelho segundo Mateus nasceu numa comunidade de cristãos judeus. João 

Batista tornou-se também muito popular entre os judeus e muitos dos seus discípulos 

chegavam a imaginar que o Messias esperado seria ele, e não Jesus. O que ninguém 

poderia negar, porém, é que Jesus tornou-se discípulo de João, foi batizado por ele. 

 Por outro lado, os dirigentes do judaísmo, especialmente quando o Evangelho 

está sendo escrito, insistiam cada vez mais em que, depois de Malaquias, não há mais 

profeta, não há mais Palavra de Deus, Deus ficou calado, o céu está fechado, o que tinha 

que dizer Deus já disse. Agora é só cumprir a Lei de Deus, que só eles conheciam 

perfeitamente. 

 Houve entre os judeus um movimento muito rigoroso e muito respeitado, o dos 

essênios, que esperava como Messias um chamado “Mestre da Justiça”. Ele viria 

ensinar a justiça, a verdadeiraprática da Lei de Deus. 

Contexto: 

 Aparece, vindo do deserto, a figura de João Batista pregando o mesmo que Jesus 

vai pregar: uma mudança de mentalidade porque o reinado de Deus está chegando. Ele, 

porém, só está preparando os caminhos do Senhor. Ele se veste como o Profeta Elias e 

vive uma vida de penitência rigorosa. Muitos, de toda a parte, iam à sua procura 

reconhecendo os próprios pecados e sendo batizados por ele. 

 Aos chefes judeus que foram procurá-lo ele chamou de cobras venenosas e de 

falsos. Anunciou ainda a chegada de outro, mais forte do que ele, que traz a peneira e o 

fogo para abanar o que tem no terreiro, aos grãos guardar na tulha e o cisco pôr a 

queimar. Agora Jesus entra em cena. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 3,13-17e responder: 



111 

 

1. Qual a intenção de Jesus ao ir da Galiléia, sua terra, até a margem do rio Jordão, 

onde João batizava? (v.13)  

2. João concordou em ter Jesus como discípulo seu? Por quê? (v. 14) 

3. Que significa o que Jesus, no v. 15, responde a João: “Por enquanto deixa” ou, “por 

enquanto fica assim mesmo”? Que „por enquanto‟ é esse? 

4. Informação: „Justiça‟ no Evangelho de Mateus é o jeito de ser, a prática completa da 

Lei de Deus, o seu reinado, diferente dos impérios deste mundo. Pergunta: Por que 

será que Jesus diz: “É preciso cumprir toda a justiça!”? Faz parte dessa „Justiça‟ 

Jesus começar como discípulo de João? Que espécie de justiça é essa? 

5. Informação: Os chefes do judaísmo diziam que o céu estava fechado, Deus não 

falava mais, Malaquias foi o último dos profetas e, depois, Deus se calou, não abriu 

mais a boca, não existe mais Palavra de Deus. Pergunta: O que aconteceu após Jesus 

sair da água? (vv. 16-17) 

6. Informação: No livro de Isaías há quatro poemas que falam de alguém (um servo ou 

boy, menino, filho, de Javé) que vence e salva pela humildade e pela resistência ao 

sofrimento. O primeiro desses poemas (Is 42,1-4) começa dizendo; “ele é o meu 

escolhido, tenho nele o meu agrado. Coloquei sobre ele o meu espírito...”. Pergunta: 

Os vv. 16 e 17 têm alguma coisa parecida? 

Espelho para a rede de comunidades onde o Evangelho foi escrito: 

 Jesus começa por baixo, começa como discípulo de João Batista. Mas João sabe 

que Jesus é maior do que ele, é ele o Messias esperado. João não quer batizar Jesus, diz 

que ele é que deve se tornar discípulo de Jesus. Só aceita batizar depois que Jesus fala 

em realizar a justiça completa do reinado de Deus. O justo, o certo diante de Deus, a 

verdadeira justiça do reino, é Jesus começar por baixo, fazendo-se discípulo do Batista. 

 O céu, que ao ver dos chefes do judaísmo estava fechado, agora se abriu, Deus 

fala novamente, fala através de Jesus. Ele agora mostra o verdadeiro caminho da Justiça, 

a realização honesta do Projeto de Deus. 

 A vinda do Espírito Santo sobre Jesus e a voz do céu vêm confirmar que Jesus é 

o Messias Servo Sofredor, anunciado no livro de Isaías 42 
1
Eis o meu servo (ou 

menino), dou-lhe o meu apoio. É o meu escolhido, alegria do meu coração. Pus nele o 

meu espírito, ele vai levar o direito às nações. 
2
Não grita, não levanta a voz, lá fora 

ninguém escuta o que ele fala. 
3
Não quebra o ramo já machucado, não apaga o pavio 

já fraco de chama”. São quatro os “Poemas do Servo Sofredor”: a) Is 42,1-9; b) 49,1-6; 

c) 50,4-11 e d) 52,13 até 53,12). Tudo isso a comunidade lembra no episódio do 

Batismo de Jesus. Ele é aquele que salva pela humildade, pela firmeza e resistência e 

pela coerência até a morte. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

 Qual a coisa mais importante que o episódio do batismo de Jesus mostra para 

nós hoje? É importante mesmo começar por baixo? Eu faço assim, sigo a „justiça‟ de 

Jesus? Para salvar a humanidade, para mudar o mundo é preciso começar de baixo? 

Será preciso a gente se colocar em último lugar para começar a realizar alguma coisa?  

É possível fazer isso hoje? Deus está falando novamente? Sei escutar a voz de Deus, 

que me fala nos pequenos acontecimentos do dia a dia? 

3. ORAÇÃO 
O que é que esse Evangelho, como nós lemos, me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer uma oração pessoal 

4. CONTEMPLAÇÃO 
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O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a graça de viver fielmente a missão que o Batismo nos deu. 

Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, quando Jesus foi batizado no rio Jordão o Espírito Santo veio pousar sobre ele e 
vós dissestes ser ele o vosso Filho querido. Concedei a nós, que também somos vossos 
filhos pela água e pelo Espírito, a graça de permanecermos firmes no vosso amor. Pelo 
mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes da Festa da Apresentação do Senhor 

que caia num Domingo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

LEITURA 
Ler Lucas 2,22-40 

Pré-texto: 

 O Evangelho segundo Lucas reflete a situação das comunidades de cristãos 

gentios iniciadas por São Paulo nas grandes cidades do Império Romano. Havia, 

especialmente da parte dos cristãos judeus, um forte preconceito contra elas. Diziam que 

elas estavam cuspindo no prato de onde tinham comido, pois renegavam a origem 

judaica da sua fé. 

 Uma expressão desse preconceito nós podemos encontrar no livro dos Atos dos 

Apóstolos (20,20-21) quando dizem a Paulo que muitos desses judeus cristãos estão 

dizendo que ele ensina os judeus a abandonarem sua religião para poderem seguir Jesus. 

Havia, assim, muita briga e polêmica por causa de Jesus. Muitos judeus não 

aceitavam de maneira nenhuma que um crucificado, um amaldiçoado por Deus (Dt 

21,22-23), fosse o Messias, o Salvador enviado por Deus. Enquanto isso, para os 

cristãos das comunidades que nos deram este Evangelho, o fato de Jesus ser o Messias 

esperado era a grande descoberta, a grande notícia, não havia a menor dúvida. 

Contexto: 

 Como todo personagem importante, o nascimento de Jesus foi anunciado por um 

anjo enviado do céu. Aqui, Gabriel, o mesmo que falou a Daniel da futura vinda do 

Messias. Como judeu, descendente de Davi, Jesus nasceu em Belém, terra de origem do 
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famoso rei de Judá e Israel. Nasceu numa estrebaria e foi visitado pelos pobres pastores. 

Como todo judeu observante, foi circuncidado ao oitavo dia. E ele continuou cumprindo 

tudo o que determina a Lei de Moisés. 

Texto: 

LernovamenteLucas 2,22-40 

1. Informação: Todo menino judeu deve ser circuncidado ao oitavo dia de vida. Depois, 

ao se completarem quarenta dias do nascimento (Lv 12) a mãe deve se apresentar ao 

sacerdote para os ritos de purificação. O primeiro filho pertence a Deus (Ex 13,2.12 e 

15) e deve ser resgatado com o sacrifício de um animal. Pergunta: Jesus seguiu as leis 

de sua religião judaica? (Lc 2,22-24) Por quê?  

2. Maria e José eram ricos ou eram pobres? 

3. Informação: Simeão significa atenção, atendimento, quer dizer que Deus escutou, 

atendeu ao pedido. Pergunta: Quem era esse Simeão que aparece na estória? (vv.25-28) 

4. Em seu cântico Simeão diz que Jesus veio realizar a esperança só dele e dos israelitas 

fiéis a Deus? (vv.29-31) 

5. Qual a reação de Maria e José à fala de Simeão? (v. 33) 

6. Simeão só falou de Jesus coisas agradáveis? (vv. 34-35) 

7. Além deste senhor, mais alguém falou sobre Jesus? (vv.36-38) 

8. Esses acontecimentos mexeram com as cabeças de Maria e de José? (vv. 39-40) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu este Evangelho: 

Era preciso tapar a boca daqueles que falavam mal das comunidades de cristãos 

gentios. Jesus, como essas comunidades entendem, cumpriu fielmente todas as leis 

judaicas, foi um judeu fiel e observante de tudo o que está na Lei de Moisés. 

Sua mãe cumpriu todos os rituais de purificação quarenta dias após o parto. Ele, 

como primeiro filho, foi apresentado ao Templo, pois todo primogênito pertence ao 

Senhor, e foi resgatado pelo sacrifício dos dois pombinhos, tudo exatamente como 

manda a Lei de Moisés. 

O velho Simeão e a profetiza Ana representam os homens e as mulheres de Judá 

que esperavam com sinceridade o Messias, a redenção de Israel. Nas palavras do velho 

Simeão encontra-se também um aviso sobre as brigas e polêmicas que o Salvador 

crucificado iria provocar. 

Todos têm de decidir a favor ou contra ele. Tem de haver uma ruptura, quem 

seguir Jesus tem de romper com as ideias antigas e ser mal visto pelos que continuarem 

no antigo pensamento. Isso vai doer fundo em sua mãe, sua origem judaica, e em todos 

os seus discípulos. 

2. MEDITAÇÃO 
 Ainda hoje optar por seguir Jesus significa remar contra a corrente? Qual a 

diferença entre remar contra a corrente e “ser do contra”? Jesus vinha dar fim ao antigo 

modelo religioso e começar uma coisa nova, ele não veio remendar a roupa velha com 

pano novo. Antes, porém, ele não seguiu tudo o que mandava a antiga religião de seu 

povo? Isso pode ser uma lição para nós? 

3. ORAÇÃO 
O que esseEvangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus. 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em vozbaixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 
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Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir que a gente possa estar sempre na presença de Deus. Oremos!   (Silêncio)  

 Deus eterno e senhor de tudo, como Jesus foi hoje apresentado no Templo, assim também 
nós possamos nos apresentar puros na vossa presença. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes da festa da Natividade de São João Batista 

que caia num domingo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerLucas1,57-66.80 

Pré-texto: 

 O Evangelho segundo Lucas veio, como sabemos, das comunidades iniciadas 

pelo Apóstolo Paulo. Essas comunidades viviam nas grandes cidades do mundo grego, 

não judeu ou gentio. Nessas grandes cidades, como em Corinto, por exemplo, as 

desigualdades sociais eram muito grandes, havia um pequeno grupo de pessoas de 

família importante, gente culta, instruída, e economicamente poderosa (1Cor 1,26) e o 

resto era resto. 

A grande maioria era de gente pobre e humilde, como os trabalhadores braçais 

de Tessalônica ou os pequenos comerciantes de Filipos, todos de profunda pobreza 

(2Cor 8,2). A vida dos pobres era de humilde partilha, solidariedade e grande 

convivência comunitária. Era preciso destacar esses valores, contra a tendência dos 

poderosos sábios de ficarem encastelados, trancados nas suas mansões. 

Contexto: 

 Lucas iniciou o seu Evangelho com o anúncio do nascimento de João Batista, 

feito ao seu pai Zacarias, quando exercia uma função de sacerdote no templo de 

Jerusalém. Os sacerdotes eram simples funcionários temporários, a serviço dos Sumos 

Sacerdotes. Terminado o prazo de serviço no Templo Zacarias voltou para casa. 

O anúncio do nascimento de Jesus foi diferente. Foi feito a uma moça pobre em 

Nazaré, uma das menores aldeias da Galileia. Maria foi, logo depois, à casa de Zacarias 

visitar sua prima Isabel, que estava grávida de seis meses. Depois da visita de Maria a 

Isabel, o Evangelho fala do nascimento de João Batista, numa aldeia das montanhas da 

Judeia. 

file:///C:\92Cor
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Texto: 

Ler novamente Lucas1,57-66.80 e responder: 

1. Chegou o dia de Isabel, velha e estéril, dar à luz seu filho. Qual a reação dos 

parentes e vizinhos? (vv. 57-58) 

2. Como foi que os amigos ficaram sabendo que o nome João (Deus se compadece) 

fora dado por Deus? (vv. 60-63) 

3. Que aconteceu com o pai do menino? (v. 64) 

4. Quando a notícia se espalhou, quais os comentários do povo? (vv. 65-66) 

5. E o menino, que foi feito dele? (v. 80) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

 Para a maioria pobre e humilde das comunidades do Apóstolo Paulo o 

nascimento de João Batista mostra a grandeza dos pobres. Isabel, que já se considerava 

passada da idade, agora tem um filho, isso é uma festa para todos os parentes e vizinhos, 

todos querem cumprimentá-la e fazer algum comentário sobre o menino, sugerir um 

nome para ele, coisa de amigos íntimos, que são todos. Coisa de pobres. 

 A solidariedade, a vida partilhada, o interesse de todos pelos acontecimentos que 

sempre dizem respeito a todos, valores da simplicidade dos pobres, devem ser os 

valores das comunidades cristãs. O clima em torno do nascimento de João Batista deve 

ser o clima em todas as comunidades verdadeiramente cristãs. Acontecimentos 

extraordinários como a volta da fala ao pai, Zacarias, só vêm confirmar que esse menino 

será de grande importância para a chegada do Messias. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje: 

Ler mais uma vez Lucas1,57-66.80 

 O que esse texto como nós lemos diz para nós hoje? Os Grupos de Reflexão têm 

ajudado a reforçar a amizade entre nós? O clima de amizade, solidariedade e partilha 

tem melhorado no nosso ambiente? As nossas reuniões têm colaborado para isso? 

3. ORAÇÃO 
O que essa passagem da Escritura me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 
4. Contemplação 

O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. Ação 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai-Nosso 

 C.: Vamos pedir a Deus a graça de dirigir os passos de nossa vida pelos caminhos 

da justiça e da paz. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus que fizestes João Batista vir ao mundo para preparar o povo para a chegada de 
Jesus, dai grande alegria às vossas comunidades e dirigi os nossos passos pelos caminhos 
da justiça e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 



116 

 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes da solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerMateus16,13-19 

Pré-texto: 

Se os Rabinos fariseus estavam reorganizando o judaísmo, destruído com o 

Templo e a cidade de Jerusalém, os discípulos de Jesus também precisavam se 

organizar. Os rabinos sentaram-se na cátedra de Moisés, tornaram-se as grandes 

autoridades da religião e da nação judaica.  

Era preciso encontrar uma palavra de Jesus, bem no estilo judeu, para dizer que 

o mais respeitado dos doze Apóstolos seria a referência, o eixo, a pedra básica do ali-

cerce sobre o qual se haveria de construir a rede de comunidades dos discípulos.  Este 

alicerce só pode ser a verdadeira fé em Jesus como Messias, o salvador esperado. 

Contexto: 

Jesus encerra sua caminhada pela Galiléia e vai tomar o caminho para Jerusalém, 

lá será o conflito final e a morte de cruz. A Galiléia, terra de Jesus, era considerada pe-

los outros judeus uma região meio pagã, uma gente que não tinha a pureza exigida pela 

Lei dos rabinos. Jesus vai perguntar da fé dos discípulos em um lugar, talvez o mais 

“impuro” da região, a começar pelo nome: Cesaréia de Filipe. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 16,13-19 e responder: 

1. Jesus se interessava sobre aquilo que o povo pensava dele? (v. 13) 

2. O pensamento de todos era igual? (v. 14)  

3. E os discípulos o que pensam? Quem fala em nome dos discípulos? (vv. 15-16) 

4. Por que Jesus diz que Simão é feliz? (vv. 17-18) 

5. A fé que Simão manifestou levou Jesus a confiar-lhe alguma tarefa? Qual? (v. 19) 

6. Jesus queria que na sua Igreja todos fossem encarregados de tudo e ninguém 

responsável por nada? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

A comunidade dos discípulos de Jesus não é um grupo de gente pura e sem man-

cha, mas crê em Jesus como a salvação da humanidade e ele deixou-lhe um princípio de 

organização como as pedras de um alicerce. Pedro, apesar de suas fraquezas, é esse 

ponto de apoio, é o alicerce sobre o qual as comunidades se organizam. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 16,13-19 

Espelho para nós hoje: 

Hoje ainda está sendo importante a figura de uma pessoa, como o Papa Fran-

cisco, que sirva de referência para a Igreja inteira? A distribuição de tarefas e responsa-

bilidades nas nossas comunidades e mesmo nos nossos grupos também faz parte da ne-

cessidade de uma referência, um ponto de apoio? É preciso saber quem vai cuidar de 
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que, quem vai fazer o que? Não seria melhor dizer: “Todo o mundo cuida disso!” 

“Qualquer um faz”?  

3. ORAÇÃO 
O que essa leitura como nós meditamos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Como podemos mudar e melhorar nossa maneira de agir em 

casa, no trabalho em toda a parte? 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a graça de seguirmos os exemplos de Pedro e de Paulo. Oremos!   

(Silêncio)  

 Ó Deus que nos dais hoje a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei ao 
vosso povo a graça de seguir em tudo os ensinamentos desses dois Apóstolos que de-
ram seu sangue em defesa da fé. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Sema antes da festa da Transfiguração do Senhor 

que caia num domingo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler Mateus 17,1-9 

Pré-texto: 

Pré-texto é o que vem antes do texto, o que acontecia antes e foi o pretexto, o 

motivo, o objetivo do texto. O contexto vai mostrar-nos com clareza que o objetivo do 

episódio da Transfiguração nos Evangelhos (Mateus e Lucas seguem Marcos de perto) é 

levar os discípulos a acreditar no fracasso da cruz como caminho do reerguimento, da 

ressurreição. 

Não pretende falar tanto da dificuldade em aceitar a morte e humilhação de 

Jesus, como tal. Falada sua consequência principal: O discípulo deve tomar a cruz e 

seguir o Mestre! Não tem intenção de acusar a incompreensão de Pedro e companheiros, 

quer falar aos dirigentes e membros das comunidades de quando o Evangelho é escrito. 

Não tem intenção de ser uma janela para o passado (a primeira etapa, os 

acontecimentos). Tem por objetivo ser um espelho para a quarta etapa, o que acontecia 
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quando o Evangelho é escrito. Como diz o pessoal da roça, “está batendo na cangalha 

para o burro entender”. E queira Deus nós,os burros de hoje, entendamos! 

Contexto: 

Pouco antes, Jesus havia perguntado aos discípulos quem as pessoas diziam que 

Ele era; depois perguntou quem os discípulos dizem que Ele é. Pedro, então, confessa a 

fé dos discípulos. Em seguida Jesus, começa a falar de sua morte, mas Pedro, que tinha 

acabado de dizer que ele era o Messias, discordou, dizendo que Deus não permitiria 

uma coisa dessas. Jesus chama Pedro de pedra no caminho, obstáculo, de satanás ou 

inimigo, e manda que ele passasse para trás dele. 

Por fim disse a todos que se alguém quer ser seu discípulo deve tomar sua cruz, 

renunciar à sua vida e segui-lo. Está difícil de entender, tanto que logo adiante Jesus 

está falando da sua morte de cruz e os doze estão discutindo sobre qual deles seria o 

principal e, logo depois, Tiago e João pedem os primeiros lugares. 

Texto: 

Ler novamente Mateus 17,1-9e responder: 

1. Informação: O alto da montanha é o lugar do encontro com Deus. Ali a pessoa está 

afastada deste mundo e mais perto de Deus, é o lugar da oração. Pergunta: Para que 

Jesus levou consigo para a montanha mais alta Pedro, Tiago e João? (v. 1)  

2. Como ficou a aparência de Jesus diante dos discípulos? (v. 2) Que significado devia 

ter isso para os discípulos que não queriam aceitar o caminho da cruz (16,21-22)? 

3. Informação: A Lei ou Pentateuco, a primeira parte da Bíblia, era atribuída a Moisés. 

Elias é o mais famoso dos profetas. Profetas era o nome que davam à segunda parte 

da Bíblia. Pergunta: Que assunto a Bíblia inteira, a Lei e os Profetas, Moisés e Elias, 

estariam conversando com Jesus (v. 3)?  

4. O que Pedro disse a Jesus? (v. 4) Estava entendendo alguma coisa? 

5. Informação: A nuvem era sinal da presença de Deus, era como se Deus descesse na 

nuvem. Pergunta: O que aconteceu quando Pedro ainda falava? (v. 5) 

6. Que dizia a voz do Céu, ou de Deus? Compare com Is 42,1ss. O que Jesus estava 

dizendo e que eles não estavam querendo ouvir? 

7. Informação: Segundo a Bíblia, ninguém pode ver Deus; se vê, morre. Pergunta: O 

que fizeram os discípulos ao verem a nuvem e ouvirem a voz vinda do céu? (vv. 6-

8) Por quê? 

8. O que Jesus ordenou a eles quando desciam da montanha? (v. 9) Por que será? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

O Evangelho segundo Mateus cuida, principalmente, de mostrar Jesus como o 

novo Moisés. Assim, espera convencer os judeus de que a lei antiga é ultrapassada pela 

de Jesus Cristo. Por isso, ao contrário de Marcos 9,4, Mateus cita Moises antes de Elias 

(v. 3). Ele também é o único Evangelista que fala do brilho da face de Jesus (v. 2) que 

lembra o brilho da face de Moises no Sinai (Ex 34,29-35; 2 Cor 3,7-11). 

Além disso, é preciso convencer os discípulos que o caminho da salvação é o 

caminho da cruz. Para o judeu, a cruz é uma maldição divina (Dt 21,22-23). Esse 

pensamento deve ser superado, pois todo aquele que quiser ser discípulo de Jesus, que 

sonhe chegar com ele à ressurreição, tem de pegar a própria cruz e seguir o caminho 

dele. Jesus fala disso, mas muitos têm dificuldade em ouvir. E, para chegar a ver o 

brilho de sua face é preciso ouvi-lo e segui-lo. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Mateus 17,1-9 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho lido dessa forma diz o que para nós hoje? A situação atual é muito 

diferente da situação de quando o Evangelho foi escrito? Hoje todos aceitam 
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tranquilamente que ser discípulo de Jesus é segui-lo pelo caminho da cruz? Que ser 

cristão é remar contra a corrente do poder, da riqueza, da fama e do prestígio? Que a 

ressurreição, a vida nova para nós e para a humanidade toda, vem não dos poderosos, 

grandes e famosos, mas dos fracos, pequenos e escondidos? Gostamos de ouvir falar 

desse assunto? Em que pontos a situação de hoje é diferente da situação daquele tempo? 

2. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

3. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar 

repetindo para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Mudar e melhorar a maneira de agir em casa, no trabalho, 

na comunidade, em toda a parte. 

ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a graça de ouvir Jesus que fala do fracasso da cruz, único caminho de 

salvação. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus que hoje mandaste ouvir sempre o vosso Filho e seguir o que ele diz, alimentai-nos 
com a sua Palavra e fazei que a fé nos ajude a ver em seu rosto de homem a glória do 
nosso bom Deus, que enche o mundo de alegria. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Semana antes da solenidade da Assunção de Maria 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerLucas 1,39-56 

Pré-texto: 

Na rede de comunidades que nos deu este Evangelho a maioria do povo era de 

gente pobre, sem nome e sem estudo, como, por exemplo, nas comunidades de Corinto 

(1Cor 1,26). Aliás, o Apóstolo Paulo já havia dito a essas comunidades: o que é tolice 

para o mundo, Deus escolheu para envergonhar os filósofos, o que é fraqueza do 

mundo, Deus escolheu para envergonhar os poderosos; Deus escolheu aquilo que não 

tem nome no mundo, o que é desprezível, o que não é ninguém, para desfazer os que 

são muita coisa(1Cor 1,27-28). Maria, a jovem pobre da desprezada Nazaré, é o melhor 

modelo disso. 

Contexto: 
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O Evangelho segundo Lucas começou com o anúncio do nascimento de João 

Batista. Como era comum nas estórias do mundo grego, onde foi escrito este 

Evangelho, o nascimento de uma pessoa importante é anunciado por um mensageiro de 

Deus. O mensageiro ou anjo chamado Gabriel tinha anunciado a Zacarias, homem, 

idoso, sacerdote, exercendo função no Templo, o nascimento de seu filho João Batista. 

Zacarias não acreditou, por isso ficou mudo. O mesmo Gabriel, numa aldeia desprezada, 

anuncia o nascimento de Jesus a Maria, mulher e jovem, que estava noiva, mas faltava 

ainda casar e ir morar com o marido. Gabriel disse-lhe também que sua prima Isabel, já 

passada da idade, estava grávida de seis meses. 

Texto: 

Ler novamente Lucas 1,39-56 e responder: 

1. Maria tinha recebido a noticia de que, antes de passar a morar com José, ficaria 

grávida do Messias esperado. O anjo lhe disse também que sua prima Isabel, já 

passada da idade, estava grávida de seis meses. Elafezo que, preocupou-se com a 

própria situação, grávida antes de se casar? (vv. 39-40) 

2. Quem eram as duas mulheres Maria e Isabel, gente jovem, idosa, pobres, ricas, 

importantes? 

3. Quando Isabel ouviu que Maria chamava pelo seu nome, quem reagiu primeiro? (v. 

41) 

4. Como reagiu Isabel? (vv. 42-45) 

5. Por que Isabel disse que Maria era feliz por ter acreditado na mensagem de Deus? 

Ela sabia de alguém que não tinha acreditado? 

6. No seu cântico, Maria diz que Deus só acredita nos grandes, nos poderosos, 

naqueles que vestem mantos e coroas de rei ou rainha? (vv. 46-56) Ou somos nós 

que só acreditamos nos poderosos? 

7. Será que o que Maria diz no v. 48 acontece ainda hoje? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Maria é modelo daquelas comunidades de gente simples, pobre e sem nome, mas 

que realizam grandes coisas, que mudam os caminhos da humanidade. Ela acreditou em 

si mesma, achou que, apesar de tão pequena, era capaz de trazer a salvação para o 

mundo. Acreditou e foi levar Deus à casa de Zacarias e Isabel. As nossas comunidades 

também têm de acreditar na própria fraqueza, senão, ficam paradas e mudas como 

Zacarias. Os humildes e pequenos, os que passam fome e frio, não são simples objetos 

da nossa compaixão, podem ser criadores de um mundo novo.ComoMaria, são 

criadores e portadores da salvação que vem de Deus. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vez Lucas 1,39-56 

Espelho para nós hoje: 

Que diz para nós hoje esse Evangelho lido desta forma: 

 Maria que não pensa no seu problema, mas no problema da sua prima;Isabel que 

recebe Maria como “a mãe do meu Senhor”; 

 Maria que canta que Deus faz assim mesmo: escolhe os pequenos e deixa de 

lado os poderosos; 

 Deus que satisfaz os que têm fome e manda embora os ricos sem nada, derruba 

os poderosos dos tronos e faz grandes coisas através dos pequenos? 

3. ORAÇÃO 
O que esse texto, como nós o lemos, me faz dizer a Deus: 

Tempo de silêncio para uma oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
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O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Como podemos mudar e melhorar nossa maneira de 

agir em casa, no trabalho em toda a parte? 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso  

 C.: Vamos pedir a Deus que, celebrando a festa da subida de Maria ao céu, a gente 

aprenda a pensar mais alto. Oremos!   (Silêncio) 

 Deus eterno e senhor de tudo, vós elevastes à glória do céu a Virgem Maria mãe de vosso 
Filho, dai-nos, então, a graça de viver pensando sempre nas coisas que têm valor para a 
eternidade, a fim de um dia participarmos de sua glória. Pelo mesmo Nosso Senhor, Jesus 
Cristo vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Semana antes da Festa da Exaltação da Santa Cruz 

que caia num Domingo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerJoão 3,13-17 

pré-texto: 

A comunidade que nos deu este Evangelho nasceu entre os judeus que 

esperavam o Messias. Havia, porém muitas ideias sobre o Messias esperado. Para a 

maioria, ele seria um rei vitorioso, que faria da nação judaica a mais forte nação do 

mundo, seria um filho de Davi, um descendente do rei Davi, que nunca mais perderia o 

poder, o seu reinado duraria para sempre. 

Na Bíblia, porém, há outras ideias sobre a salvação que vem de Deus. O profeta 

Malaquias fala de um salvador que vem manso e humilde, desarmado, montado num 

jumentinho do trabalho do dia a dia, e não num cavalo, que era o animal de guerra. 

Quando este Evangelho estava sendo escrito, havia aquele grupo dos Rabinos 

fariseus que comandava a religião judaica. Para eles Jesus jamais poderia ser a salvação 

que Deus mandou à humanidade, jamais poderia ser o Messias esperado, pois, segundo 

a Bíblia (Dt 21,22-23), quem morre pendurado é um amaldiçoado por Deus. 

Contexto: 

Jesus está conversando com Nicodemos, a quem chama de “o mestre de Israel”. 

“O Mestre de Israel” foi procurar Jesus às escondidas, de noite, mas continua no escuro, 

não está entendendo Jesus. Quando Jesus fala em “nascer do alto” ele entende “nascer 

de novo” (no grego é a mesma palavra) e pergunta se vai precisar ficar pequenino, 

entrar no ventre da mãe para tornar a nascer. 
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A conversa continua, mas é mais a conversa ou discussão entre a comunidade e 

os chefes da religião judaica de quando o Evangelho é escrito. Jesus, falando em 

nomeda comunidade, diz: “Nós falamos daquilo que sabemos, damos testemunho 

daquilo que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho” (v. 11). 

A ideia de um crucificado ser a salvação que Deus enviou ao mundo não entrava 

na cabeça dos “judeus” da época quando o Evangelho foi escrito. Era preciso, então 

encontrar na Bíblia a figura de um pendurado que salva. 

Texto: 

Ler João 3,13-17 e responder: 

1. Informação: “Filho do Homem” era considerado título do Messias esperado. Quem 

pode subir para o céu, chegar até Deus? Por quê? (v. 13) 

2. Informação: Leia Nm 21,4-9. Pergunta: Por que Jesus se compara com a serpente de 

bronze? 

3. Quem olhava para a serpente não morria (Nm 21,8-9) quem crê no Filho do Homem 

pendurado na cruz tem vida eterna (Jo 3, 14-15). Como é que a gente crê no 

salvador crucificado? 

4. Deus é contra o mundo? (v. 16-17) 

5. A morte de Jesus na cruz basta para dar a vida eterna a todos? (v. 16) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Os seguidores dos Rabinos fariseus dizem que só eles têm o direito de se chamar 

judeus. Eles não querem aceitar de maneira nenhuma que Jesus seja o Salvador 

esperado, o Messias enviado por Deus. Para eles um crucificado é maldição e não 

bênção de Deus. 

Além disso, quando a comunidade diz que Jesus veio de Deus ou é o Filho de 

Deus, eles ficam indignados dizendo que a comunidade está colocando um ser humano, 

um filho do homem, como Deus. Para esses “judeus” isso é uma heresia, uma 

blasfêmia, um insulto a Deus. Eles só pensam em condenar quem não pensa igual a eles. 

O livro dos Números fala de uma serpente de bronze que Moisés pendurou em 

um mastro para que quem olhasse para ela não morresse da mordidade cobras, que eram 

muitas no acampamento (Nm 21,9). Para a comunidade isso é figura de Jesus 

crucificado: quem nele crê tem vida eterna.E ele não veio para condenar, mas para 

salvar. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler novamente João 3, 13-17 

Espelho para nós hoje: 

Esse Evangelho, lido dessa forma, diz o que para nós hoje? Hoje é fácil acreditar 

que a salvação da humanidade pode vir de um homem condenado à morte mais 

humilhante como se fosse o pior dos criminosos? Que significa acreditar em Jesus como 

a esperança da humanidade toda? Será que um homem pendurado numa cruz é coisa de 

Deus? Será que é isso que Deus queria? Será que o filho querido de Deus foi mandado 

ao mundo para morrer como se fosse um amaldiçoado por Deus (Dt 21,22-23)? Na 

prática, o que é acreditar que a salvação depende de um crucificado? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho lido dessa forma me faz dizer a Deus? 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 
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Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Como podemos mudar e melhorar nossa maneira de agir 

em casa, no trabalho em toda a parte? 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Pedir a Deus que a gente entenda e siga o caminho da cruz. Oremos!   (Silêncio)  

 Ó Deus, para salvar a humanidade inteira foi preciso que vosso Filho sofresse a morte de 
cruz. A nós que buscamos entender agora este caminho de salvação, concedei participar de 
seus resultados na eternidade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Semana antes da Festa de N. Sra. Aparecida 

que caia num domingo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
LerJoão 2,1-11 

Pré-texto: 

A comunidade que nos deu este Evangelho começou com um grupo de judeus 

que esperavam a vinda do Messias e que, por isso, seguiam João Batista. Eles eram o 

que havia de melhor na Primeira Aliança, a antiga religião judaica, e são a verdadeira 

mãe da comunidade, como que a mãe de Jesus – como diria Santo Agostinho: “Jesus 

cabeça e membros” que nasceu do que havia de melhor da Primeira Aliança. 

Por outro lado, os chefes da religião judaica da época do Evangelho só se 

preocupavam com uma multidão de leis, especialmente leis de pureza. Não aceitavam 

coisas impuras, comidas impuras, pessoas impuras. A verdadeira Lei de Deus, lei do 

amor e da solidariedade, tinha sido transformada em um monte de rituais de purificação. 

Em todas as coisas e ocasiões era preciso passar uma água para purificar. Só isso. Amor 

mesmo não existia mais. Eram poucos os que serviam, os que estavam dispostos a servir 

ao próximo. Entusiasmo, força, coragem, animação, vontade de servir, para os que 

mandavam na religião não havia. Não tinham mais vinho. 

Jesus vem mudar tudo isso da água para o vinho. Ele é o fundador e o esposo da 

Nova Aliança. A Lei da Nova Aliança está escrita, não em pedras, mas dentro das 

pessoas (Jr 31,31-34), não é um código de leis nem de rituais, é o verdadeiro amor, a 

força interior, a coragem, a animação, a vontade de fazer o que Deus quer e servir o 

irmão a cada momento da vida, é um vinho que anima e dá coragem. 

Contexto: 

O Evangelho começou com a figura de João Batista. Ele reconhece não ser o 

Messias esperado. Ele encaminha seus discípulos para Jesus, “o Cordeiro que tira o 

pecado do mundo”. Os primeiros discípulos reconhecem em Jesus o Messias esperado, 
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e um deles, Natanael, “o verdadeiro israelita, no qual não há fingimento”, diz que ele é 

“o rei de Israel”. Mas Jesus lhe diz: “Verás coisas maiores.”. 

Agora nós precisamos ficar atentos para descobrir “coisas maiores” em tudo o 

que Jesus vai fazer e dizer. Tudo tem um sentido muito mais profundo do que uma 

simples historinha.  Evangelho de João só fala de “coisas maiores” está cheio de figuras 

e simbolismos, tudo nele tem um sentido maior, um sentido figurado. 

Texto: 

Ler João 2,1-11 e responder: 

Mais 600 litros de vinho num casamento de aldeia, quando os convidados já 

estão meio embriagados (v. 10), para quê? “Debaixo desse angu tem carne!”. 

O  A N G U  
Incoerências. Coisas que não combinam 

com fatos históricos, acontecidos tais e 

quais. 

A  C A R N E  
É o simbolismo das coisas e daquilo que é 

contado. As incoerências (o angu) 

mostram que “coisas maiores” é o 

simbolismo, não a história. 

1. No terceiro dia. Para chegar de onde 

estavam (Jo 1,28.43) até a GaliléiaJesus e 

seus primeiros discípulos andaram mais 

de cem quilômetros em dois dias? 

Terceiro dia é o dia da Aliança do Sinai 

(Ex 19,15-16), onde Deus deu a sua Lei 

escrita em tábuas de pedra. O casamento 

simboliza a Aliança de Deus com o povo. 

Há duas palavras hebraicas com o som 

caná, uma significa casar, a outra significa 

ciúme. 

2. A mãe de Jesus estava lá, Jesus é 

convidado com os discípulos. Por que essa 

diferença? A mãe de Jesus – não diz 

“Maria” - fazia parte desse casamento? 

A mãe de Jesus simboliza o que havia de 

melhor na Primeira Aliança, é o povo 

bom, a esposa do Primeiro Testamento. 

Ela estava lá, Jesus é convidado. 

3. Jesus lhe diz: mulher, que temos um 

com o outro? Isso é jeito de um filho falar 

com a própria mãe? 

A minha hora não chegou. Que hora é 

essa? 

O de melhor na Primeira Aliança deverá 

ser a esposa (Mulher) da Nova Aliança. 

Agora, porém, ainda é preciso manter 

distância. Só “a hora”, a morte de Jesus, 

vai unir todos (Jo 11,51-52), a “mãe de 

Jesus” e os novos discípulos (Jo 19,26-

27). 

3. Diz aos que serviam: Façam tudo o que 

ele lhes disser! Ela sabia que Jesus ia 

mandar fazer alguma coisa? 

O que havia de melhor na Primeira 

Aliança passa para a Nova Aliança. Agora 

não é a Moisés, é a Jesus que se deve 

obedecer. 

4. Estavam ali depositadas seis talhas de 

pedra dos ritos de purificação dos judeus, 

cada qual cabendo duas ou três metretas. 

O que é que essas seis talhas de pedrados 

rituais de purificação dos judeus estavam 

fazendo numa casa particular e no meiode 

uma festa de casamento? Por que seis? 

Por que tinham de ser de pedra? 

A Lei de Deus, escrita em tabuas de pedra, 

tinha se transformado num sistema 

rigoroso de rituais de purificação sem 

sentido. Estava vazia. As talhas eram seis, 

a Primeira Aliança é incompleta, sete é o 

número completo, a plenitude. Cabiam 

mais de duas medidas, mas estavam 

vazias. Precisava encher, realizar a Lei de 

Deus.. 

5. Encheram as talhas até em cima... 

tiraram a água transformada em vinho. 

Bastou encher as talhas, que apareceu o 

vinho? Jesus não fez algum gesto como 

A Primeira aliança, realizada 

completamente, passa para a Nova. A 

água sem sabor e sem calor se transforma 

no vinho da Nova Lei escrita no interior 
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um passe de mágica? de cada um (Jr 31, 31-34). 

6. O chefe do serviço chama o noivo. Que 

arrogância! Que história é essa? Se ele foi 

contratado para organizar a festa, não foi 

exatamente para deixar os noivos em paz? 

Ele não foi procurar. Não! Mandou 

chamar o noivo. O noivo tinha alguma 

coisa a ver com isso? Não era ele o chefe, 

o encarregado de distribuir comida e 

bebida? E cadê a noiva? 

 

O noivo que deixou o vinho bom para o 

final só pode ser Jesus e suas 

comunidades. O chefe são os chefes do 

judaísmo quando o Evangelho é escrito. 

Não querem esse vinho, preferem o 

sistema antigo. 

A noiva ou esposa é o que sobrou de 

melhor da Primeira Aliança, é a “mãe de 

Jesus”.  

 

 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Para a comunidade que nos deu este Evangelho o episódio não é uma história 

piedosa para exaltar a força da intercessão de Maria, é um programa de vida. Significa 

deixar o modelo religioso centralizado na Lei e na obediência aos seus rituais e fazer 

com que a Primeira Aliança, a partir do que tem de melhor, passe para a Nova, faça que 

a lei escrita na pedra e que não se pode mudar, passe a ser a Lei escrita no coração, 

dentro de cada um, faça que a água da Primeira Aliança se transforme no vinho da Nova 

Aliança. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezJoão 2,1-11 

A mãe de Jesus disse que “eles”, os chefes da Primeira Aliança já não tinham o 

sabor, o calor, a animação, o amor, o espírito, a força que vem de dentro, que o vinho 

traz. Hoje será que ela não precisa pedir o mesmo vinho para a nossa Igreja? 

Para começar um Grupo de Reflexão a gente precisa ser motivada, depois deve 

se sentir encantada, por fim fica apaixonada pela causa. Nós já estamos apaixonados 

pelas nossas reuniões? Ou ainda é preciso que a Mãe de Jesus diga: “Eles não têm 

vinho!”?Este vinho do amor, da paixão pelo Evangelho ainda está fazendo falta? Onde? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós o lemos me faz dizer a Deus: 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Como podemos mudar e melhorar nossa maneira de 

agir em casa, no trabalho em toda a parte? 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos fazer uma oração pelo Brasil. Oremos!   (Silêncio) 

 Ó Deus, senhor de todos, com muita festa e alegria, na imagem negra aparecida no Brasil, 
estamos celebrando Maria, a Imaculada mãe do vosso Filho, vencedora das forças do mal e 
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mãe dos pequenos e dos fracos. Concedei, então, que o povo brasileiro, respondendo aos 
apelos de Deus, possa progredir na justiça e na paz nesta vida e chegar um dia à Pátria 
definitiva. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Semana antes de Finados que caia num Domingo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 

1. LEITURA 
Ler João 11, 32-45 

Pré-texto: 

As comunidades que nos deram este Evangelho tinham como seus maiores 

inimigos aqueles que, no Evangelho, elas chamam de “judeus”. Era o grupo de Rabinos 

fariseus liderados por Johanan Ben Zakkai. Esse grupo, reunido na cidade de Jâmnia, 

havia decretado que quem não os seguisse não poderia mais ter o nome de judeu, nem 

teria os privilégios que o Império Romano concedia a eles. Com isso, queriam obrigar 

todo judeu a fazer parte do movimento dos fariseus. O decreto de Jâmnia visava 

diretamente os seguidores de Jesus. 

O sistema religioso deles era assim mesmo, um regime de imposição e 

submissão, os chefes impunham e o povo tinha que aceitar e se submeter. Ninguém 

podia enxergar com os próprios olhos, ninguém podia falar, tomar iniciativa e agir por 

si mesmo, sem ordem dos chefes. Era um regime de morte, que deixava as pessoas de 

mãos e pés atados, sem direito de abrir os olhos, nem os ouvidos, nem a boca. 

Contexto: 

 Havia um grupo de irmãos amigos de Jesus e de quem Jesus era amigo. É a 

comunidade dos discípulos. Alguém deles (Lázaro) fica doente e morre. Essa 

comunidade-família morava no meio dos “judeus”, bem perto de Jerusalém. Jesus é 

avisado da doença, mas espera a morte e diz estar alegre com a morte do amigo, pois 

será o meio de os discípulos acreditarem mais nele. E decide ir à Judéia. 

 Os discípulos têm medo, os “judeus” já tentaram matar Jesus a pedradas. Tomé, 

que tem o apelido de “Gêmeo”, diz: “Vamos nós também, para morrermos com ele!”. 

 Ninguém acredita que Jesus é capaz de tirar Lázaro da sepultura. Se ele tivesse 

vindo antes da morte,... Quando Jesus fala em ressurreição, Marta, a “irmã do morto”, 

pensa na ressurreição do fim do mundo, como ensinavam os fariseus. 

 Jesus diz ser a ressurreição e a vida, o morto que nele crer terá a vida e quem 

vive crendo nele não morrerá jamais. 

Texto 

Ler novamente João 11,32-45e responder: 

1. Jesus ficou triste com a morte de Lázaro? (v. 15) 

2. O clima de velório (todo o mundo chorando) afetou Jesus? (vv. 32-33) 

3. Como os “judeus” interpretaram as lágrimas de Jesus? (vv. 36-37) Os “judeus”, que 

neste Evangelho são os grandes inimigos de Jesus, aqui estavam certos? 

4. Os comentários dos “judeus” afetaram Jesus? (v. 38) 

5. A “irmã do morto” mostra ter alguma esperança? (vv. 39-40) 

6. Por que Jesus fez uma oração em voz alta? (vv.41-42) 
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7. Diga se é possível acontecer o que está no v. 44? 

8. ”Debaixo desse angu tem carne!” O que é que Jesus manda fazer? 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho 

 Jesus é a ressurreição, a vida. Os “judeus”, os inimigos da comunidade, são do 

lado da morte. Seus discípulos não podem enxergar nem falar nem andar nem agir, estão 

sem rosto e de mãos e pés atados. 

 Alguns chegam a acreditar em Jesus, mas os chefes e a maioria decidem matar 

Jesus, porque ele deu vida a Lázaro (vv. 47-50). Mostram, assim, que são do lado da 

morte, que não querem a vida, não querem a liberdade. 

2. MEDITAÇÃO 
Ler mais uma vezJoão 1,32-45 

 Esse texto, como nós lemos, diz o que para nós hoje? Foi apenas mais um 

milagre espetacular de Jesus ou podemos encontrar aí alguma lição para a nossa vida? A 

morte é o fim de tudo ou é o começo da ressurreição? Ainda existem pessoas que estão 

de pés e mãos atados e o rosto coberto, sem cara, sem fala, sem visão, pessoas de pé, 

mas mortas? O discípulo de Jesus deve ser assim também? Ou deve ajudar a soltar 

quem se encontra nessa situação? 

3. ORAÇÃO 
O que esse Evangelho como nós lemos me faz dizer a Deus 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Como podemos mudar e melhorar nossa maneira de 

agir em casa, no trabalho em toda a parte? 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.:Vamos pedir a Deus que a fé na vida eterna nos dê consolo e esperança. Oremos!   

(Silêncio) 

 Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo 
ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e 
filhas. Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Semana antesda Dedicação da Basílica do Latrão 

que caia num Domingo 
Canto e Oração inicial(a escolher) 
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1. LEITURA 
Ler João 2,13-22 

Pré-texto: 

 A rede de comunidades que nos deu este Evangelho começou com discípulos de 

João Batista que esperavam o Messias assim como a maioria dos judeus. Logo depois, 

porém, entraram alguns outros, ainda judeus, mas que criticavam a exploração que 

havia no templo de Jerusalém. Era a Casa de Deus, mas... 

 Conversando mais, entenderam que o Templo, onde ficava a Arca da Aliança, 

lugar da presença de Deus, não era tão importante assim. Compreenderam que Deus não 

está preso a um lugar determinado, se não, o dono do lugar fica sendo dono de Deus. 

Jesus acabou com essa ideia de um lugar onde Deus está. Se há um Templo de Deus, 

esse Templo é a própria pessoa de Jesus. 

Contexto: 

 Jesus terminou o chamado dos primeiros discípulos dizendo a eles: “Vocês verão 

coisas maiores!”. Verão nos sinais as realidades mais profundas, mais importantes. 

O princípio dos sinais de Jesus (episódio das bodas de Caná) já significou que 

Jesus superava a Antiga Aliança. Essa Primeira Aliança, escrita em tábuas de pedra, 

tinha se transformado em ritual vazio. Jesus traz a Nova Aliança, com a fartura do vinho 

novo, muito melhor do que a antiga falta de vinho. 

 Agora ele vai substituir o Templo, outra importante instituição do judaísmo, 

lugar considerado trono de Deus, assento onde Deus mora. 

Texto: 

Ler novamente João 2,13-22 e responder: 

1. Quando uma pessoa vai a um templo, a uma igreja, o que espera encontrar? No 

Templo de Jerusalém que foi o que Jesus encontrou? (v. 14) 

2. No primeiro momento, qual foi o pensamento dos discípulos? (v. 17) Estava correto, 

Jesus só queria corrigir algum defeito daquele templo? 

3. Qual foi a reação dos chefes judeus? E a resposta de Jesus? (vv. 18-21)  

4. Quem, agora, é o Templo? Os discípulos entenderam tudo no momento? (v. 22) 

Espelho para a rede de comunidades que nos deu o Evangelho: 

Quando Jesus diz “destruam este templo, que em três dias eu o reconstruo 

novamente”, a comunidade entende que Jesus está no lugar do antigo Templo, é ele 

agora o lugar do encontro com Deus. Criticando os abusos que havia no antigo Templo, 

os discípulos concluíram que Deus não está mais preso a um lugar, Deus a gente 

encontra em Jesus. 

 Agora a comunidade que nos deu este Evangelho está aberta para receber a 

todos, até mesmo os samaritanos, que são inimigos do Templo de Jerusalém. Esse 

Templo pode ser destruído, como aconteceu no ano 70, porque é em Jesus que nós 

encontramos o Pai. 

2. MEDITAÇÃO 
Espelho para nós hoje 

Ler mais uma vezJoão 2,13-22 

 Essa questão do Templo, como lugar de encontro com Deus, ainda nos afeta? 

Qual é o verdadeiro Templo Santo de Deus: a igreja de pedras e tijolos ou o povo? De 

qual cuidamos melhor, da igreja construção ou da Igreja gente? Qual nos preocupa 

mais? Encontramos Deus aqui na nossa reunião? A nossa reunião tem para nós o 

mesmo valor que tem ir à igreja rezar? Por que fazer romaria a algum Santuário? Ou 

isso vale mais como turismo, um passeio? Quem ganha com isso? 

3. ORAÇÃO 
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O que esse Evangelho como nós o lemos me faz dizer a Deus 

Tempo de silêncio para cada um fazer sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
O que esse Evangelho, como nós lemos, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar 

diferente do que eu pensava? 

Tempo para cada um ler e reler esse texto na sua Bíblia e, em voz baixa, ficar repetindo 

para si mesmo alguma frase que mais lhe chamou a atenção. 

Se quiser, poderá ler a frase em voz alta. 

5. AÇÃO 
Agora é fora da reunião. Como podemos mudar e melhorar nossa maneira de 

agir em casa, no trabalho em toda a parte? 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 C.: Vamos pedir a Deus que, sendo Igreja, a gente possa ser capaz de construir um 

mundo novo, de acordo com Deus. Oremos!   (Silêncio) 

 Ó Deus, que construís o vosso templo santo com pessoas, pedras vivas e escolhidas, dai a 
todas as comunidades a força do vosso Espírito, para que o vosso povo cresça sempre 
mais, construindo a cidade da terra à imagem da Jerusalém do céu. Por Nosso Senhor, 
Jesus Cristo, vosso Filho ... 

 Combinar onde vai ser a próxima reunião. 

 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos 

caminhos do seu Reino. Amém. 
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EVANGELHOS DOMINICAIS 

CÂNTICOS E ORAÇÕES SUGERIDOS 

Cânticos 
 

ADVENTO 
1. Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia/ e seu reino então será liberdade e alegria./ 

E as nações enfim recebem salvação a cada dia. 

Das alturas orvalhem os céus/ e das nuvens que chova a justiça./ Que a terra se abra ao 

amor/ e germine o Deus salvador. 

2. Vem de novo restaurar-nos. De que lado estarás?/ Indignado contra nós? E a vida não 

darás?/ Salvação e alegria, outra vez não nos trarás? 

3. Escutemos sua palavra: é de paz que vai falar./ Paz ao povo e aos seus fiéis, a quem dele se 

chegar./ Está perto a salvação e a glória vai voltar. 

 
 

SANTAMÃEMARIA 

1. Santa Mãe Maria, nessa travessia/ cubra-nos teu manto cor de anil./Guarda a nossa vida, Mãe 

Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. 

Ave Maria! Ave Maria! (bis) 

2. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu,/com justiça queres que 

nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. 

3. Com amor divino, guarda os peregrinos/ nesta caminhada para o além./Dá-lhes companhia, 

pois também um dia/ foste peregrina de Belém. 

4. Com seus passos lentos, enfrentando os ventos/ quando sopram noutra direção,/nossa Mãe 

Igreja pede que tu sejas/ companheira de libertação. 

 
EIS-ME AQUI, SENHOR 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!/Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor!/ 

Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor! 

1. O Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me enviou./ Sou chamado a 

ser fermento, sal e luz. E por isso respondi: "Aqui estou!" 

2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador/ da história e da 

vida do meu povo. E por isso respondi: "Aqui estou!" 

3. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal./ Seu ouvido se 

inclinou ao meu clamor. E por isso respondi: "Aqui estou!" 

 

O POVO DE DEUS 

1. O Povo de Deus no deserto andava/ mas à sua frente Alguém caminhava./ O Povo de Deus 

era rico de nada,/ só tinha a esperança e o pó da estrada./ Também sou teu povo, Senhor, e 

estou nesta estrada,/ somente a tua graça me basta e mais nada. (bis) 
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2. O Povo de Deus também vacilava,/ às vezes custava a crer no amor./ O Povo de Deus 

chorando rezava,/ pedia perdão e recomeçava./ Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta 

estrada,/ perdoa se às vezes não creio em mais nada! (bis) 

3. O Povo de Deus também teve fome/ e tu lhe mandaste o pão lá do céu!/ O Povo de Deus 

cantando deu graças,/ provou teu amor, teu amor que não passa!/ Também sou teu povo, 

Senhor, e estou nesta estrada, Tu és alimento da longa jornada! (bis) 

4. O Povo de Deus ao longe avistou/ a Terra querida que o amor preparou!/ O povo de Deus 

corria e cantava/ e nos seus louvores teu amor proclamava./Também sou teu povo, Senhor, e 

estou nesta estrada,/ cada dia mais perto, da Terra esperada! (bis) 

 
MÃE DO CÉU MORENA 

Mãe do céu morena, Senhora da América Latina/ de olhar e caridade tão divinas,/ de cor 

igual à cor de tantas raças,/ Virgem tão serena./ Senhora desses povos tão sofridos, patrona 

dos pequenos e oprimidos,/derrama sobre nós as tuas graças. 
1. Derrama sobre os jovens tua luz!/Aos pobres vem mostrar o teu Jesus!/Ao mundo inteiro 

traz o teu amor de mãe./   Ensina a quem tem tudo a partilhar./   Ensina a quem tem pouco 

a não cansar/   e faz o nosso povo caminhar em paz. 

2. Derrama a esperança sobre nós,/ensina o povo a não calar a voz,/   desperta o coração de 

quem não acordou./   Ensina que a justiça é condição/   pra construir um mundo mais 

irmão./  E faz o nosso povo conhecer Jesus. 

 

AVE, CHEIA DE GRAÇA 

Ave, cheia de graça! Ave, cheia de amor! Salve, ó Mãe de Jesus! A ti nosso canto e nosso 

louvor! 
1. Mãe do Redentor, rogai! Mãe do Salvador, rogai! Do Libertador, rogai por nós!/Mãe dos 

oprimidos, rogai! Mãe dos perseguidos, rogai! Dos desvalidos, rogai por nós! 

2. Mãe do Boia-fria, rogai! Causa da alegria, rogai! Mãe das mães, Maria, rogai por nós!/Mãe 

dos humilhados, rogai! Dos martirizados, rogai! Dos marginalizados, rogai por nós! 

3. Mãe dos despejados rogai! Dos abandonados, rogai! Dos desempregados, rogai por 

nós!/Mãe dos pescadores, rogai! Dos agricultores, rogai! Santos e doutores, rogai por nós! 

4. Mãe do céu clemente, rogai! Mãe dos doentes, rogai! Do menor carente, rogai por nós!/Mãe 

dos operários, rogai! Dos presidiários, rogai! Dos sem salário, rogai por nós! 

 

 
GRAÇAS VOS DAMOS, SENHORA 

1. Graças vos damos, Senhora,/ virgem mãe por Deus escolhida/   :para mãe do Redentor,/ ó 

Senhora Aparecida! (bis) 

2. Se quisermos ser felizes,/ nesta e na outra vida,/   :sejamos sempre devotos/ da Senhora 

Aparecida. (bis) 

3. Se quisermos ser fiéis/ à mensagem de Maria,/    :valor demos aos pequenos,/ como a 

Virgem Aparecida! (bis) 

4. Vamos sempre ser amigos/ dos que sofrem covardia,/ :como amiga é dos escravos/ a mãe 

negra Aparecida! (bis) 

5. E na hora derradeira,/ ao sairmos desta vida,/ :implorai a Deus por nós,/ Virgem Mãe 

Aparecida! (bis) 

 

UTOPIA 
1. Quando o dia da paz renascer,/ quando o sol da esperança brilhar,/ eu vou cantar!/Quando o 

povo nas ruas sorrir/  e a roseira de novo florir,/ eu vou cantar! 

2. Quando as cercas caírem no chão,/quando as mesas se encherem de pão,/  eu vou 

cantar!/Quando os muros que cercam jardins,/  destruídos, então os jasmins/  vão perfumar! 

Vai ser tão bonito se ouvir a canção/cantada de novo!/No olhar da gente a certeza de irmãos, 

Reinado do Povo! 
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3. Quando as armas da destruição/destruídas em cada nação,/  - eu vou sonhar -/   e o decreto 

que encerra a opressão,/  assinado só no coração,/  vai triunfar! 

4. Quando a voz da verdade se ouvir/e a mentira não mais existir,/  será enfim/   tempo novo 

de eterna justiça,/  sem mais ódio, sem sangue ou cobiça,/ vai ser assim! 

 

MISSÃO DE TODOS NÓS 

O Deus que me criou, me quis me consagrou para anunciar o seu amor! 

1. Eu sou como a chuva em terra seca/pra saciar, fazer brotar./  Eu vivo para amar e pra servir!  

É missão de todos nós,/Deus chama eu quero ouvir a sua voz! (bis)O Deus que me criou, me 

quis me consagrou para anunciar o seu amor! 

2. Eu sou como a flor por sobre o muro./Eu tenho o mel, sabor do céu./ Eu vivo para amar e 

pra servir. 

3. Eu sou como estrela em noite escura/eu levo a luz, sigo a Jesus/ Eu vivo para amar e pra 

servir! 

4. Eu sou como abelha na colmeia/eu vou voar, vou trabalhar./ Eu vivo para amar e pra servir! 

5. Eu sou, sou profeta da verdade/canto a justiça e a liberdade./ Eu vivo para amar e pra servir! 

 

A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ 

A nós descei, divina luz, a nós descei divina luz!  Em nossas almas 
acendei :o amor, o amor de Jesus! (bis) 

1. Vinde Santo Espírito e do céu mandai a divina luz. 

2. Vinde, pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações. 

3. Grande defensor, a noss‟almahabitais e nos confortais. 

4. Na fadiga pouso, no ardor brandura e na dor ternura. 

5. Ó luz venturosa, que vossos clarões encham os corações. 

6. Sem vosso poder, nada há no vivente, nada de inocente. 

7. Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio. 

8. Aos vossos fiéis, que confiantes oram, daí os sete dons. 

9. Dai virtude e prêmio e, no fim dos dias, eterna alegria. 

 
SOMOS GENTE DA ESPERANÇA 

1. Somos gente da esperança /que caminha rumo ao Pai/ somos povo da aliança/ que já sabe 

aonde vai.  

De mãos dadas a caminho,/ porque juntos somos mais /pra cantar um novo hino 
/de unidade amor e paz. 

2. Para que o mundo creia/ na justiça e no amor,/ formaremos um só povo/ num só Deus num 

só pastor. 

3. Todo irmão é convidado/ para a festa em comum:/ celebrar a nossa vida /onde todos sejam 

um. 

 

PROVA DE AMOR 
Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão! 

1. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: “Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho 

amado!” 

2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos: “Amai-vos uns aos 
outros...” 

3. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei: “Amai-vos uns aos 
outros...” 

4. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: “Amai-vos uns aos outros...” 

5. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: “Amai-vos uns aos outros...” 

6. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: “Amai-vos uns aos outros...” 
 

VEJAM 
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1. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o Pai me pediu./ Portas, eu cheguei para 

abri-las. Eu curei das feridas como nunca se viu. 

Por onde formos também nós,/ que brilhe a tua luz!/ Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa 

vida./ Nosso caminho, então, conduz. Queremos ser assim!/ Que o pão da Vida nos revigore 

no nosso “Sim”! 

2. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor./ Luzes, acendi com 

brandura. Para a ovelha perdida não medi meu suor. 

3. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai./ Pobres, a 

esperança que é deles eu não quis ver escrava de um poder que retrai. 

4. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim./ Tramas, enfrentei 

prepotência dos que temem o novo qual perigo sem fim. 

5. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos!/ Laços, recusei 

os esquemas. Eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos! 

6. Vejam, procurei ser bem claro: O meu Reino é diverso, não precisa ter rei!/ Tronos, outro 

jeito mais raro de juntar o disperso, o meu Pai tem por lei. 

 
A TI MEU DEUS 

1. A ti, meu Deus, elevo o meu coração,/ elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz./ A ti, 

meu Deus, eu quero oferecer/ meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.     

A tua ternura, Senhor, vem me abraçar,/ e a tua bondade infinitame perdoar,/ vou ser o teu 

servidor, e te dar o meu coração,/ eu quero sentir o  calor de tuas mãos. 
2. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor./ Ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar./ 

Em ti, Senhor, humildes se alegrarão/ cantando a nova canção de esperança e paz. 

3. A ti, meu Deus, entrego minha esperança,/ pois somos como criança, que confia no pai./ De 

ti  brotou o sentido para eu viver, por isso eu quero ser/para o irmão um irmão.    

4. A ti, meu Deus, eu quero escutar./ Éspronto para falar, na esperança  ou  na dor./ Te 

encontro sempre na vida e no irmão,/ no gosto de amor e de perdão/ de partilha e de paz. 

 
BAIÃO DAS COMUNIDADES 

Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente da nova nação, ê-ê/ 
Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor, ê-ê. 

1. Vou convidar meus irmãos trabalhadores,/ operários, lavradores, biscateiros e 
outros mais./ E juntos vamos celebrar a confiança/ nessa luta de esperança de ter 
terra, pão e paz, ê-ê. 

2. Vou convidar os índios que ainda resistem,/ as tribos que ainda insistem no direito 
de viver./ E juntos vamos, reunidos na memória,/ celebrar uma vitória que vai ter 
de acontecer, ê-ê.  

3. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina,/ seus gingados nos ensinam a 
dança da redenção./ De braços dados, no terreiro da irmandade,/ vamos sambar 
de verdade,/ enquanto chega a razão ê-ê. 

4. Vou convidar Oneide, Rosa, Ana, Maria,/ a mulher que, noite e dia, luta e faz 
nascer o amor./ E reunidos no altar da liberdade,/ vamos cantar de verdade, 
vamos pisar sobre a dor, ê-ê. 

5. Vou convidar a criançada e a juventude, / tocadores nos ajudem, vamos cantar por 
aí./ O nosso canto vai encher todo o país,/ velho vai cantar feliz, quem chorou vai 
ter que rir ê-ê. 

6. Desempregados, pescadores, desprezados,/ e os marginalizados, venham todos 
se ajuntar/ à nossa marcha para a nova sociedade./ Quem nos ama de verdade 
pode vir, tem um lugar, ê-ê. 

 
VEM, ESPÍRITO SANTO, VEM 

Vem Espirito Santo, vem! Vem iluminar(bis) 

1. Nossos caminhos vem iluminar, nossas ideias vem iluminar,/ nossas angústias vem 

iluminar, as incertezas vem iluminar. 
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2. Nosso encontro vem iluminar, nossa história vem iluminar,/ toda Igreja vem iluminar, a 

humanidade vem iluminar. 

 

QUANDO CHAMASTE 

1. Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir,/ sei que chamavas todos os que haviam 

de vir. 

Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir,/ nos teus mares eu quero navegar. (bis) 

2. Quando pediste aos doze primeiros: Ide ensinai,/ se que pedias a todos nós: Evangelizai! 

3. Quando enviaste os doze primeiros de dois em dois,/ sei que enviavas todos os que 

viessem depois. 

 
NOSSA ALEGRIA 

1. Nossa alegria é saber que um dia/ todo esse povo se libertará,/ :pois Jesus Cristo 
é o Senhor do mundo,/ nossa esperança realizará (bis). 

2. Jesus manda libertar os pobres/ e ser cristão é ser libertador./ :Nascemos livres 
pra crescer na vida,/ não pra ser pobre nem viver na dor (bis). 

3. Vendo no mundo tanta coisa errada,/ a gente pensa em desanimar. ;Mas que tem 
fé ele está com Cristo,/ tem esperança e força pra lutar (bis). 

4. Não diga nunca que Deus é culpado/ quando na vida o sofrimento vem./ :Vamos 
lutar, que o sofrimento passa,/ pois Jesus Cristo já sofreu também, (bis). 

5. Libertação se alcança no trabalho/ mas há dois modos de se trabalhar:/ :Há quem 
trabalha escravo do dinheiro,/ há quem procura o mundo melhorar (bis). 

6. E pouco a pouco o tempo vai passando/ e a gente espera a libertação./ :Se a 
gente luta ela vai chegar, se a gente para ela não chega não (bis). 

 

 

 
EU CONFIO EM NOSSO SENHOR 

Eu confio em Nosso Senhor,/ com fé, esperança e amor! (bis) 

1. Nós queremos andar como irmãos,/ sempre juntos, na paz e no amor,/ procurando 
a verdade e a justiça/ como fez Jesus Cristo, o Senhor! 

2. Viveremos segundo o Evangelho,/ no falar e também nas ações,/ luz e força dos 
homens que crêem,/ boa nova pra todas as nações. 

3. Nós iremos a todos os povos,/ como Igreja, fermento e sal./ Mudará nossa terra de 
face:/ sem pecado, sem ódio, sem mal! 

4. Abriremos com Cristo as prisões,/ a cegueira será bem curada./ O Evangelho virá 
da pobreza/ a opressão há de ser destronada. 

 
SHEKINAH EMANUEL 

Apareceu lá no acampamento,/ montou a sua tenda entre nós. 
Compartilhou dos nossos sentimentos,/ ouvia, pressuroso, a nossa voz. 

Shekinah, Emanuel!/ Deus desceu do céu!/ Visitou, se revelou,/ Deus se 
revelou. 

Impressionou por sua caridade,/ chorou com quem chorava demais. 
Foi semeando luz e liberdade,/ encheu o acampamento de paz. 

 
DAI-NOS A BÊNÇÃO 

Dai-nos a bênção, ó Mãe querida,/ Nossa Senhora Aparecida! (bis) 

1. Sob este manto do azul do céu,/ guardai-nos sempre no amor de Deus! 



135 

 

2. Nós somos fracos, mãe dos vencidos,/fazei-nos fortes, pois sempre unidos. 

3. Eu me consagro ao vosso amor,/ó mãe querida do Salvador! 

 

ACLAMAÇÕES 
NO ADVENTO 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! ( bis) 
Que as nuvens se abram/ e enviem o orvalho reconfortador./ Que da terra brote já a flor/ que 

venha pra nós o Salvador. 

 

NA QUARESMA 
HONRA, GLÓRIA 

Honra, glória, poder e louvor/ a Jesus nosso Deus e Senhor! 
1. Ele é o pão que se vai repartir/ o Pão da Palavra que vamos ouvir. 
2. O homem não pode viver só de pão,/ mas vive quem guarda a Palavra de Deus. 

 
EIS O TEMPO DE CONVERSÃO 

Eis o tempo de conversão/ eis o dia de salvação/ ao Paivoltemos, juntos andemos! Eis o tempo 

de conversão. 

1. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor/ dirigios passos meus em vós espero o 

Senhor! Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar,/ ele é bom fiel e justo, ele 

busca e vem salvar! 

2. Viverei com Senhor: ele é o meu sustento/ eu confio mesmo quando minha dor 
não mais agüento./ Tem valor aos olhos teus meu sofrer e meu morrer./ Libertai o 
vosso servo e fazei-o reviver. 

3. A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho./ Ela é vida é alegria, vou guardá-la 
comcarinho./ Sua lei, seu mandamento, é viver na caridade./ Caminhemos todos 
juntos construindo a unidade. 

 
TEMPO DA PÁSCOA 

Aleluia, alegria minha gente! Aleluia, aleluia! (bis) 
1 O Senhor ressuscitou, minha gente!/ Ele está vivo em nosso meio, aleluia! 
2 O sepulcro está vazio, minha gente!/ O Senhor ressuscitou, aleluia! 

 
ACLAMAÇÃO DA PÁSCOA 

Que alegria, Cristo ressurgiu,/ no Evangelho ele vai falar./ Entoemos nosso canto de 
louvor e gratidão,/ sua Palavra vamos aclamar./ Aleluia, aleluia! 

 
BENDITA A PALAVRA 

Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor! Bendito, bendito, bendito quem a 
vive com amor! 

A Palavra de Deus escutai,/ no Evangelho Jesus vai falar:/ “A justiça do Reino do Pai/ 
procurai em primeiro lugar! 

 
ALELUIA, PONHO-ME A OUVIR 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 

1. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá,/ ele vai falar, vai falar de paz. 

2. Pela minha voz e pelas minhas mãos/ Jesus Cristo vai, vai falar de paz. 

 
A PALAVRA CHEGOU 
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A Palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se 

abriu, todo pobre já viu mundo novo. 
1. Quem vivia como cego enxergou./ Quem andava espalhado se juntou.  

2. Por todo o canto nasceu comunidade./ No caminho da verdade muita gente já entrou.  

 

 

CHEGOU A HORA DA ALEGRIA 

Chegou a hora da alegria, :vamos ouvir esta Palavra que nos guia! (bis) 

1. Tua Palavra vem chegando bem veloz,/ por todo o canto hoje se escuta a tua voz!/ Nada se 

cria sem a força e o calor/ que sai da boca de Deus, nosso criador./ Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! Aleluia! 

2. A tua lei, ó meu Senhor, é a perfeição,/ conforta a alma e nos educa pra união./ O 

mandamento do meu Deus é retidão,/ é luz nos olhos e prazer no coração. Aleluia! 

3. Esta é a Palavra da certeza e da justiça,/ que nos liberta da opressão e da cobiça./ É mais que 

o ouro, é mais que o sol a tua lei./ Dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei. Aleluia! 

4. Bendita seja esta Palavra do Senhor,/ mel saboroso e alimento para o amor./ O céu proclama 

a tua glória, ó meu Senhor,/ a terra inteira canta um hino de louvor. Aleluia! 

 

 

EU VIM PARA ESCUTAR 

1. Eu vim para escutar, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. 

2. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. 
3. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. 
4. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. 

 

BUSCAI PRIMEIRO 

1. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça/ e tudo mais vós será acrescentado aleluia, 

aleluia. 

2. Nem só de pão, o homem viverá, mas de toda a palavra/ que procede da boca de Deus, 

aleluia, aleluia. 

3. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê:/ não é  o  servo maior que o 

Senhor, aleluia, aleluia. 

A VOSSA PALAVRA 
A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós!(bis) 

1. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor, 

2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda em seu coração. 

3. Neste encontro da Eucaristia aprendemos a grande lição:  

 

 
MISSA DO MILÊNIO  

 Aleluia! Aleluia! Aleluia! Vamos aclamar o Evangelho, aleluia! 

1. Cristo vive no meio da gente, ontem hoje eternamente. Cada dia nos chama à conversão. 

2. O evangelho será proclamado, o mistério revelado. Corações e olhares atenção!  

 
ACOLHENDO A PALAVRA 

Aleluia! Aleluia! Aleluia!/ Com grande alegria aclamemos a Palavra do Senhor! 
1. Fala, Senhor, que teu servo te escuta./ Tua Palavra fortalece nossa luta. 
2. Só tu tens palavras eternas de vida,/ luz pra guiar e iluminar nossa lida. 
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MISSA DA ALEGRIA (A) 
1. Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia!/ Sua Palavra é alimento que dá a 

Vida, aleluia!      
Glória a ti, Senhor, toda a graça e louvor! (bis) 

2. A mensagem da alegria ouviremos, aleluia!/De Deus as maravilhas cantaremos, 
aleluia! 

 
BENDITA A PALAVRA 

Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor! Bendito, bendito, bendito quem a 
vive com amor! 

A Palavra de Deus escutai,/ no Evangelho Jesus vai falar:/ “A justiça do Reino do Pai/ 
procurai em primeiro lugar! 

 
PALAVRA QUE LIBERTA (A) 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
No princípio era a Palavra,/ e a Palavra se encarnou./ E nós vimos sua glória,/ seu 
amor nos libertou. 

 

_________________________ 

 
O R A Ç Õ E SI N I C I A I S 

Alguns modelos 

 

1. A “ORAÇÃO DE JESUS” 
Todos: SENHOR 

Comentarista: Era título do Imperador Romano, o dono do mundo de então. 

Senhor é também o patrão, o dono de escravos. Na Bíblia grega, Senhor é a palavra 

que substitui Javé, o nome próprio de Deus na Bíblia hebraica. 

Todos: SENHOR JESUS! JESUS! 

Coment.: Ele é o crucificado lá do fundo da pirâmide, o homem nu, pregado pelos 

punhos numa peça de madeira e pendurado numa estaca, maldição divina para um 

judeu. Ele é o Senhor! Ele manda. Eu sou seu escravo, dependo inteiramente dele, 

faço tudo o que ele manda. Ele é o meu senhor! 

Todos: SENHOR JESUS CRISTO! CRISTO! 

Coment.:Cristo não é o sobrenome de Jesus, é a palavra grega que traduz a palavra 

hebraica messias. Essa palavra quer dizer ungido. O Ungido de Javé era o rei. Todas 

as esperanças do povo judeu se concentravam na chegada de um rei ungido, o 

messias salvador. Outros povos, de uma forma ou de outra, também esperam um 

messias, um salvador. Esse messias, esse cristo, essa esperança da humanidade, é 

Jesus, o crucificado. 

Todos: SENHOR JESUS CRISTO, FILHO DE DEUS! FILHO DE DEUS! 

Coment.: Ele é filho, fiel ao Pai até sofrer a morte dos amaldiçoados. “A Deus 

ninguém jamais viu, o Deus único gerado que está reclinado para o colo do Pai, ele 

é que nos revelou”. O humanamente fracassado Jesus é quem nos mostra Deus. 

“Quando vocês me pendurarem entre o céu e a terra, ficarão sabendo que eu sou”. 
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„Eu sou‟ é a tradução da palavra Javé, o nome próprio de Deus. Na cruz Jesus se 

mostra Deus. Ali nos mostra um amor de que só Deus é capaz. 

Todos: FILHO DE DEUS, TEM PIEDADE DE MIM PECADOR! 

Coment.:A distância ente mim e ele é grande demais, dele só posso esperar dó e 

piedade. Ele é cheio de Deus e totalmente vazio de si, voltado inteiramente para o 

outro. Eu, vazio de Deus, cheio de mim e todo voltado para mim mesmo. 

Todos: (lentamente 3 vezes)SENHOR JESUS CRISTO FILHO DE DEUS, TEM 

PIEDADE DE MIM PECADOR!  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

2 .  O  P A I  N O S S O  F Á C I L  
Todos: Pai nosso que estais nos céus, 

Coment.:Que habita em luz inacessível, altíssimo, distante. Mas íntimo, 

Pai, ou Papai, com todo o carinho. Não meu, nosso, de todos. 

Todos: Pai nosso que estais nos céus, 

Todos:santificado seja o vosso nome. 

Coment.: A glória de Deus é a felicidade dos homens. O nome de Deus é 

santificado quando o seu reinado acontece. 

Todos:santificado seja o vosso nome. 

Todos: Venha a nós o vosso reino. 

Coment.: O reinado de Deus é o reinado de todos, o reinado do povo. Onde 

reina o deus Mercado, só têm vez os competentes, os expertos, os 

arrogantes. 

Todos: Venha a nós o vosso reino. 

Todos: Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. 

Coment.: A vontade de Deus é a felicidade do povo, é isso que faz 

acontecer o seu reinado, que santifica o seu nome. Assim na terra como no 

céu. 

Todos: Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. 

Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 

Coment.: O pão é o centro. As necessidades básicas estão no foco. 

Alimento é a primeira. Pedimos para hoje, pensar muito no amanhã faz que 

um prejudique o outro. 

Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 

Todos: Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a 

quem nos tem ofendido 

Coment.: A vontade de Deus não está se realizando, porque nós erramos. 

Todos erram. Temos que nos perdoar e seguir em frente. 

Todos: Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a 

quem nos tem ofendido 

Todos: E não nos deixeis cair em tentação, 
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Coment.: O reino do deus Mercado nos apresenta todos os dias as suas 

tentações de consumo, de competição, de individualismo, de poder e de 

riqueza. 

Todos: E não nos deixeis cair em tentação, 

Todos: mas livrai-nos do mal. 

Coment.: Ou do Mau, do Maligno, daquele ou daquilo que nos tenta e não 

nos deixa contribuir para que o nome de Deus seja santificado assim na 

terra como no céu. 

Todos: mas livrai-nos do mal. 

Todos: Porque Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 
 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 
 

3. SAL, LUZ E FERMENTO 
L. 1: O nosso mundo carece de fé, a força que vem de dentro e nasce de Deus, Deus que 

está dentro e me enche de forças, busca de Deus que não me deixa errar. 

Todos: Que eu nunca seja sal sem força nem luz apagada! 

L. 2: O nosso mundo carece de amor, que vence a guerra e a violência, nascidas dentro 

de casa. O nosso mundo carece de solidariedade, que vence a competição e une os 

rivais. 

Todos: Que eu nunca seja sal sem força nem luz apagada! 
L 3: O nosso mundo carece de caminho para sair da dor, do sofrimento, da 

incompreensão, da imoralidade, da vingança e do ódio. 

Todos: Que eu nunca seja sal sem força nem luz apagada! 

L. 4: O nosso mundo carece do perdão que transforma as armas da luta, da competição 

e da rivalidade em ferramentas de trabalho para construirmos um mundo de irmãos. 

Todos: Que eu nunca seja sal sem força nem luz apagada! 

L. 5: O nosso grupo procura em Jesus Cristo a força que vem de Deus para iluminar e 

transformar, para ser modelo e força de mudança em um mundo perdido em contínuas 

discórdias. 

Todos: Que o nosso grupo jamais seja sal sem força, luz apagada ou fermento 

derrancado! 

L. 6: As nossas comunidades estão precisando de mais animação e coragem. Seu 

incentivo e força dependem da força da Palavra de Deus, que nos alimenta nos Grupos 

de Reflexão. 

Todos: Que o nosso grupo jamais seja sal sem força, luz apagada ou fermento 

derrancado! 

 

 

4. A PRESENÇA DE CRISTO ENTRE NÓS 
 

Leitor 1: Lemos no Evangelho segundo Mateus: “Ele vai se chamar Emanuel, que quer 

dizer „Deus conosco‟”. Lemos também: “Onde estão dois ou três reunidos em meu 

nome, eu estarei no meio deles”. Lemos ainda: “Eu estava com fome... com sede.... sem 
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roupa... sozinho... Tudo o que vocês fizeram ao menor, foi a mim que o fizeram”. E, 

mais: “Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos”. 

Todos:Que o Cristo esteja em nosso meio 

Leitor 2: Lemos no Evangelho segundo Lucas: “Jesus foi a Nazaré, onde se tinha 

criado. No sábado, foi à Sinagoga como era seu costume. Ele se levantou para fazer a 

leitura. Deram-lhe o livro do Profeta Isaías e ele abriu no lugar onde se lê: „O espírito do 

Senhor está em mim, ele me consagrou com a unção, para eu levar a Boa Notícia aos 

pobres, anunciar a liberdade aos escravos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar 

os oprimidos, enfim, para proclamar o Ano da Graça do Senhor‟”. 

Todos:Que o Cristo esteja em nosso meio 

Leitor 1: Juntando duas passagens de Isaías, Lucas lembra aí aquela que diz que os 

cegos vão enxergar, os ouvidos dos surdos vão se abrir, a língua dos mudos vai se 

soltar, os aleijados vão sarar e os paralíticos vão pular feito cabritos. 

Todos:Que o Cristo esteja em nosso meio! 

PRECES 

- Para abrir nossos olhos para que a gente possa enxergar fundo os nossos problemas, 

Todos:Que o Cristo esteja em nosso meio! 

- Para que a gente possa soltar a língua e falar o que tem no pensamento, 

Todos:Que o Cristo esteja em nosso meio! 

- Para abrir os nossos ouvidos, a fim de sabermos ouvir os companheiros, 

Todos:Que o Cristo esteja em nosso meio! 

- Para firmar nossos passos, reforçar nossos braços e dar-nos coragem para agir, 

Todos:Que o Cristo esteja em nosso meio! 

- Para que a gente possa continuar o seu trabalho de levar aos pobres a Boa Notícia, 

liberdade para o povo escravizado, alívio e segurança para o povo que vive aflito, o Ano 

da Graça do Senhor, a hora do perdão, da liberdade, da volta à igualdade que Deus quer, 

Todos:Que o Cristo esteja em nosso meio! 

 

 

5. PELOS GRUPOS DE REFLEXÃO 
Senhor que dissestes:/ “onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome,/ eu 

estarei no meio deles”,/ fazei que nós não sejamos um só, mas muitos,/ 

colaborando todos em busca dos melhores caminhos:/ abri nossos ouvidos para 

ouvir,/ nossa boca para falar,/ nossa mente para entender/ e o coração para 

abraçar/ o vosso projeto de Igreja,/ para salvação da humanidade./ Que os 

impérios deste mundo/ não façam a nossa cabeça/ nem atrapalhem a caminhada 

do vosso Reino./ Que os Grupos de Reflexão,/ embora frágeis e escondidos,/ 

sejam a nossa ferramenta;/ que a gente aprenda porque utilizá-la/ e como utilizá-

la;/ que eles sejam o caminho/ que não nos desvia do objetivo;/ que saibamos 

cuidar dos nossos grupos/ e uni-los nos plenários,/ para formar a vossa Igreja,/ 

primícias do vosso Reino. Amém! 
 
 

6. ORAÇÃO PARA PEDIR IGNORÂNCIA 

 Ó Deus, dai-me a graça de não saber nada, de ser ignorante, sem 
conhecimento, atrasado, para que, assim, eu possa aprender tudo, 
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possa alcançar a verdadeira sabedoria, venha a ser capaz de 
admirar, de descobrir coisas novas, de me atualizar a cada 

momento da vida. 
 Fazei que eu não queira conhecer outra coisa que não seja Jesus 

Cristo e Jesus Cristo crucificado. 
 Que cada dia eu possa entender melhor o que significa ser discípulo 

de um marginal, seguidor de um homem condenado como ameaça 
ao sistema e criminoso irrecuperável, companheiro de alguém que 

foi eliminado como perigoso lixo da sociedade. 
 Que jamais eu pretenda saber qualquer coisa que não sirva para 

entender melhor o que isso significa. 
 Livrai-me, Senhor, de ser o “Sabe-tudo”! 
 Livrai-me de parecer um mestre! 
 Livrai-me de ter a última palavra! 

 De ter todas as respostas, de, por um momento que seja, achar que 
nada tenho a aprender. 

 Ensinai-me a ouvir os que nada têm a dizer. 
 Ensinai-me a aprender dos que não sabem, a alcançar a sabedoria 

dos analfabetos, a aprofundar a minha fé na prática dos sem-
estudos. 

 Fazei que eu perca a ilusão dos livros e dê mais valor à realidade da 
vida. 

 Que eu perca a ilusão das palavras bonitas e me empenhe cada vez 
mais no compromisso com a verdade. 

 Que eu tenha, acima de tudo, a sabedoria da cruz, a sabedoria do 
último lugar, que transforma em ilusão toda sabedoria, toda ciência, 

toda técnica, todo palavreado humano. 
 Pelo Cristo, de mãos grossas, analfabeto e condenado à 

morte, mas vivo para sempre. Amém! 
 

 

 

7. INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 
Vinde Espirito Santo, 

ensinar-nos o que Jesus diz, 

mostrar-nos o que hoje significam 

as suas ações e palavras, 

a sua compaixão pelos que sofrem  

e a sua indignação contra os que oprimem, 

a mão que afaga a criança ou cura o doente, 

o punho cerrado que denuncia os enganadores 

e chicoteia os exploradores. 



142 

 

Vinde, Espirito Santo, dar-nos hoje 

a fidelidade de Jesus ao Pai,  

sua mansidão,  sua lucidez,  sua coragem. 

AMEM! 

 


