
MAIO 2023  V J A 
Canto: O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia!/ É o cordeiro pascal, aleluia, aleluia!/ 

Imolado por nós, aleluia, aleluia! É o Cristo, Senhor, ele vive e venceu, aleluia! 

1 O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou:/ Vencida a morte para 

sempre, triunfa a vida eternamente! 

2 O Cristo remiu os seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão./ No Espírito Santo 

unida esteja a família de Deus que é a Igreja! 

3 O Cristo, nossa Páscoa, se imolou. Seu sangue da morte nos livrou./ Incólumes, o 

mar atravessamos e à Terra Prometida caminhamos!  

Oração inicial: 

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, 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! 
 



Semana entre 30 de abril e 7 de maio 
Canto: (p. 1) 

Oração inicial: (p.1) 

V E R  
A Palavra de Deus na vida 

LEITOR 1: Pedro estava passando dificuldades financeiras e encontrando com um 

amigo seu contou o que estava acontecendo. Este disse: “Não se preocupe, Deus resolverá 

para você!”. 

Conhecem fatos semelhantes? (conversar) 

Consequência, os resultados 

L. 2: Quais as consequências de colocar Deus a serviço de nossos interesses? (conversar) 

E quando nos colocamos a serviço de Deus, quais as consequências? (conversar) Como 

seria o mundo se todos trabalhassem a serviço de Deus? (conversar) 

Causa, os porquês 

L. 3: Por que o amigo de Pedro disse que Deus resolveria seu problema financeiro? 

(conversar) O que ele estava fazendo com a fé? Será que ele entendia o propósito da fé 

de Deus? Ou não? (conversar) A fé coloca Deus a serviço dos meus interesses ou eu a 

serviço dos interesses de Deus? (conversar) 

J U L G A R  
O pecado e a graça 

L. 4: Onde podemos ver algum sinal da graça, da gratuidade de Deus nessa história toda? 

(conversar) E o pecado, a vontade de ser igual a Deus, dono do mundo, também está 

presente, não? (conversar) 

Aclamação: 
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!  

L. 5: Antes de ler o Evangelho: Ouvimos as palavras de despedida que o Evangelho de 

João coloca nos lábios de Jesus. Se nós hoje não vemos, podemos crer na sua palavra. 

A Palavra de Deus na Escritura 

EVANGELHO SEGUNDO JOÃO 14,1-12 

(ler e reler se necessário e comentar) 

- O que Jesus disse aos discípulos para não perturbarem os corações? (vv. 1-4)  

- O que Tomé perguntou a Jesus? (v. 5) 

- O que Jesus respondeu a Tomé? (vv. 6-7)  

- O que Filipe disse ao Senhor? (v. 8)  

- O que Jesus responde a Filipe depois de seu pedido para ver o Pai? (vv. 9-10)  

- Jesus diz para eles acreditarem nele. O que acontecerá com quem acredita nele? (vv. 11-

12)  

- O A Palavra de Deus na vida ajudou a entender o Evangelho? O Evangelho ajudou a 

entender o fato? 

A G I R  
L. 6: Como podemos fazer para que nossas comunidades, nosso ambiente e assim nosso 

mundo se torne uma comunidade a serviço de Deus e não ao contrario Deus a serviço 

nosso? E por quê? (conversar) 

O R A R  
 Preces espontâneas 



 Pai Nosso 

 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 entre 7 e 14 de maio 
Canto: (p. 1) 

Oração inicial: (p.1) 

V E R  
A Palavra de Deus na vida 

LEITOR 1: Quem acha que Jesus já voltou e está no meio de nós? Quem acha que Ele 

ainda vai voltar no fim dos tempos? (conversar)  

Consequências, os resultados 

L. 2: Quais as consequências para quem ainda está esperando Jesus vir? (conversar) Será 

que quando pensamos assim, não ficamos paralisados, como se tudo que fizéssemos seria 

apenas por causa de esperar sua vinda? (conversar) E quais as consequências para quem 

Jesus já veio e continua ao nosso lado? (conversar) Será que para essas pessoas, não tem 

um animo a mais para fazer as coisas com vontade, amor? (conversar) 

Causas os porquês 
L. 3: Por que vocês acham que Ele já veio? (conversar) E por que vocês acham que Ele 

vai vir? (conversar) O que nos dá estas certezas? (conversar) 

J U L G A R  
O pecado e a graça 

L. 4: Onde podemos ver algum sinal da graça, da gratuidade de Deus nessa história toda? 

(conversar) E o pecado, a vontade de ser igual a Deus, dono do mundo, também está 

presente, não? (conversar) 

Aclamação: 
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!  

L. 5: Antes de ler o Evangelho: Jesus se despede, mas não nos deixa sozinhos no meio 

de uma humanidade perversa e desorientada. As palavras do Evangelho garantem que sua 

luz continuará a nos guiar. 

A Palavra de Deus na Escritura 

EVANGELHO SEGUNDO JOÃO 14,15-21 

(ler e reler se necessário e comentar) 

- O que os discípulos deverão fazer se amarem Jesus? (v. 15)  

- O que Jesus pedirá ao Pai para os discípulos? (v. 16) 

- Por que o mundo não pode acolher o Espírito da Verdade? E os discípulos? (v. 17)  

- Jesus vai nos deixar órfãos? (vv. 18-20) 

- Quem é aquele que ama Jesus? Amar Jesus é só obedecer e aceitar os mandamentos ou 

é realizá-los em nossa vida? (v. 21)  



- Este Evangelho nos ajuda a entender os fatos que comentamos? O fato que comentamos 

ajudou a entender o Evangelho? 

A G I R  
L. 6: Que podemos fazer para levar diante os mandamentos de Jesus, para deixarmos de 

sermos acomodados e irmos adiante? Será que temos como levar nossos compromissos 

para fora do nosso grupo? Como? (conversar) 

O R A R  
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 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. 

 

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

 

 

 

Semana entre 14 e 21 de maio  
Canto: (p. 1) 

Oração inicial: (p.1) 

V E R  
A Palavra de Deus na vida 

LEITOR 1: Rômulo e Cléo eram um casal católico, mas parados se motivação. Depois 

de um tempo, passaram para outra religião e a partir daí começam a tentar conversar mais 

pessoas a passarem para sua religião. 

Conhecem fatos semelhantes? (conversar) 

Consequências, os resultados 

L. 2: Quais as consequências que trouxe para Rômulo e Cléo ao mudarem para outra 

religião?(conversar) E quais as consequências para os amigos ao perceberem a mudança? 

(conversar) Por quê? (conversar)  

Causas, os porquês 

L. 3: Por que o casal quando católicos não tinham motivação? (conversar) E por que será 

que quando mudaram de religião transformaram completamente o modo de agir? 

(conversar) Será que faltava alguma coisa por isso eram parados? O que, por exemplo? 

(conversar) Será que na outra religião eles conseguiram encontrar o que procuravam? 

(conversar) Por que eles não conseguirão encontrar o mesmo na religião católica? 

(conversar)  

J U L G A R  
O pecado e a graça 

L. 4: Onde podemos ver algum sinal da graça, da gratuidade de Deus nessa história toda? 

(conversar) E o pecado, a vontade de ser igual a Deus, dono do mundo, também está 

presente, não? (conversar) 

A Palavra de Deus na Escritura 

Aclamação: 



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! 
L. 5: Antes de ler o Evangelho: No Evangelho de Mateus a ultima aparição de Jesus 

ressuscitado foi na Galileia. Naquela região pobre e desprezada ela reuniu os primeiros 

discípulos e é a partir daí que devemos fazer que toda a humanidade se torne discípula 

dele.  

EVANGELHO SEGUNDO MATEUS 28,16-20 

(ler e reler se necessário e comentar) 

- Para onde foram os onze discípulos? (v. 16)  

- O que fizeram ao verem Jesus? (v. 17)  

- O que Jesus disse aos discípulos? (v. 18)  

- Qual a missão que Jesus dá para os primeiros discípulos? (vv. 19-20)  

- Esta missão não é para nós hoje? 

- O Evangelho ajudou a entender melhor o que comentamos no fato? E a reflexão feita 

sobre o A Palavra de Deus na vida ajudou a entender melhor o Evangelho?  

A G I R  
L. 6: O que podemos fazer para que nossas comunidades sejam ativas, verdadeiras 

comunidades de discípulos de Jesus? Como podemos fazer isso? (conversar) 

O R A R  
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 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 entre 21 e 28 de maio 
Canto: (p. 1) 

Oração inicial: (p.1) 

V E R  
A Palavra de Deus na vida 

LEITOR 1: Fabio se tornou medico e foi mandado para uma cidade no interior para 

trabalhar num hospital. Como era pobrezinho ele se recusou, alegando que não tinha se 

formado para cuidar de pobre e sim para se tornar rico e importante. 

Conhecem fatos semelhantes? 

Consequência, os resultados 

L. 2: Quais as consequências para aqueles que pensam como Fabio? (conversar) E para 

aqueles que mais estão preocupados com os outros do que consigo mesmas, quais as 

consequências? (conversar) 

Causas, os porquês 



L. 3: Por que Fabio se recusou ir atender em um hospital de pessoas pobrezinhas? 

(conversar) Será que existem pessoas como Fabio que só pensam no proprio umbigo? 

(conversar) Será que é só medicos que pensam assim ou é em qualquer profissão? Por 

que?  (conversar) Para esses o que é importante? (conversar)  

J U L G A R  
O pecado e a graça 

L. 4: Onde podemos ver algum sinal da graça, da gratuidade de Deus nessa história toda? 

(conversar) E o pecado, a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e dono do mundo, 

também está presente, não? (conversar) 

A Palavra de Deus na Escritura 

Aclamação: 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Vamos aclamar o Evangelho, aleluia! 

3. Cristo vive no meio da gente, ontem hoje eternamente. Cada dia nos chama à 

conversão. 

4. O evangelho será proclamado, o mistério revelado. Corações e olhares atenção!  

L. 5:  Antes da leitura: Pentecostes é festa dos judeus. Cinquenta dias depois da Páscoa 

(pentecostes quer dizer quinquagésimo dia), eles celebram a aliança do Sinai, com a 

entrega da Lei de Deus. A manifestação do Espírito Santo neste dia lembra que o Espírito 

é a nova lei de Deus, escrita no interior de cada um. 

O “milagre das línguas” lembra outra coisa: a torre de Babel. De acordo com o 

capítulo 11 do livro do Gênesis, todo o mundo falava a mesma língua. Resolveram, então, 

criar uma grande cidade e uma torre que chegasse até o céu, para ficarem famosos e não 

se dispersarem. Veio a confusão das línguas e ninguém mais entedia o outro. O mundo 

virou uma babel. Agora, o Espírito Santo acaba com a confusão: os galileus, homens 

humildes e simples, falam e pessoas vindas de todas as partes do mundo entendem, como 

se eles estivessem falando na língua materna de cada um. 

LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS 2,1-11 

(ler e reler se necessário e comentar) 

1. Quando chegou o dia da festa 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? (vv. 5-11) 

4. A leitura nos ajuda a entender melhor o A Palavra de Deus na vida que 

comentamos? 

A G I R  
L. 6: O nosso mundo ainda tem alguma semelhança com a torre de Babel? (conversar) 

Como fazer para superar isso? (conversar) Em nossas comunidades, em nossa Igreja toda, 

será que não há também um pouco de torre de Babel, quando cada qual só pensa no seu, 

incapaz de ouvir os outros? (conversar) Quando existe muita lei, muito regulamento, será 

que o vento do Espírito Santo está soprando mesmo, falando dentro de cada um, ou as 

janelas estão fechadas para ele não entrar? (conversar) Que podemos fazer para mudar 

um pouco isso tudo? (conversar) 

O R A R 
 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 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 deste 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. 
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