
FEVEREIRO 2022  EV MATEUS 
Canto: 

1. Se calarem a voz dos profetas,/ as pedras falarão. Se fecharem uns 

poucos caminhos,/ mil trilhas nascerão.  

Muito tempo não dura a verdade,/ nestas margens estreitas demais,/ Deus 

criou o infinito/ pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade./ 

Viemos pra comungar/ com a vida sofrida do povo,/ que quer ser voz, ter 

vez, lugar./ Comungar é tornar-se um perigo,/ viemos pra incomodar./ 

Com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar. 

2. O Espírito é vento incessante/ que nada há de prender./ Ele sopra até ao 

absurdo/ que a gente não quer ver. 

3. No banquete da festa de uns poucos,/ só rico se sentou./  Nosso Deus 

fica ao lado dos pobres,/ colhendo o que sobrou. 

4. O poder tem raízes na areia,/ o tempo o faz cair. /União é a rocha que o 

povo/ usou pra construir. 

5. Toda luta verá o seu dia/ nascer da escuridão. /Ensaiamos a Festa e a 

Alegria,/ fazendo comunhão. 

Oração inicial: 

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! 

 
 



Semana entre 30 de janeiro e 06 de fevereiro 
Canto: (P 1 ou outro à escolha) 

Oração inicial: (P 1) 

 Você andou com ele alguns anos. Os dois, você e ele vieram da roça, de um lugar 

atrasado, longe da civilização. Você ficou empolgado com o que ele fazia e dizia. Ele 

também confiou em você; chegou até a dizer que, quando organizasse a coisa, você iria 

ter uma função importante, para apoiar e animar os companheiros. De repente ele é preso 

exatamente por causa das ideias que você apoiava tanto. Você não se conforma e vai 

seguindo-o até o tribunal. Aí percebe que vão condená-lo mesmo. Está tudo perdido, tudo 

acabado! Sorte que ninguém por ali sabe que você era companheiro dele... Sem você 

esperar, alguém lhe diz: “Você também era companheiro desse capiau ai, não?” Outros 

entram na conversa e dizem: “É claro, todo o mundo está vendo. Reparem bem o jeitão 

dele falar. Não adianta querer esconder!” 

 Você nega? 

 Ou diz: “Então mandem me prender também”? 

Leiam Mt 26,69-75 

 

ANOTAR NA PLANTA. 

 

 

 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

➢ Preces espontâneas 

➢ Pai Nosso 

➢ C.: Pedimos a Deus o que achamos mais necessário para a nossa comunidade. 

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 entre 06 e 13 de fevereiro 
Canto: (P 1 ou outro a escolher) 

Oração inicial: (P 1) 

 Por que será que Judas suicidou-se? Qual das três hipóteses parece ao grupo 

a mais acertada? 

A. Judas era um “zelote” e esperava que Jesus fosse liderar a revolução contra os 

romanos. Seria o mais popular de todos os chefes guerrilheiros e levaria o povo 

todo a apoiar o partido “zelote”. Quando viu que Jesus não ia fazer isso, 

decepcionado, entregou-o aos chefes dos sacerdotes que eram também inimigos 

dele. Depois arrependeu-se, pois achou que não valeu a pena e que tinha traído o 

seu próprio partido, unindo-se aos sacerdotes. 

B. Judas sabia exatamente o que os sacerdotes e escribas iam fazer com Jesus. 

Deixou-se comprar por eles porque não estava mesmo muito interessado naquilo 



que Jesus fazia e dizia. Mas depois ficou com pena de Jesus, pensou que ele 

podia ser mesmo alguém mandado por Deus e, desesperado, suicidou-se. 

C. Judas não sabia muito bem o que os sacerdotes queriam fazer com Jesus, nem 

quis pensar muito nisso. Ele levou os inimigos de Jesus aonde ele estava (o 

Horto das Oliveiras) só para ganhar um dinheirinho. Depois, quando caiu em si, 

era tarde: eles já tinham condenado Jesus à morte. Quando viu no que tinha dado 

o “negocinho” que tinha feito, aí veio o desespero... Nesse caso, não foi Judas 

quem traiu Jesus, foi o dinheiro que traiu Judas!  

Leiam Mt 27,1-10 

 O próprio Evangelho parece apoiar mais qual das três hipóteses? 

 O sujeito que vende o seu voto ou “faz qualquer sujeirinha” para ganhar 

algum dinheiro, depois não tem de que se arrepender? 

 Quem vende a própria consciência (um juiz, um deputado, por exemplo) será 

que alguma vez vende caro, por um preço que compense? 

 Eles não se enforcam é porque acham que valeu a pena ou é porque nem 

pensam nas consequências do “negocio” que fizeram? 

ANOTAR NA PLANTA 

 

 

 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

➢ Preces espontâneas 

➢ Pai Nosso 

➢ C.: Pedimos a Deus que nos faça viver cada vez com maior sinceridade e 

honestidade. 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 entre 13 e 20 de fevereiro 
Canto: (P 1 ou outro à escolha) 

Oração inicial: (P 1) 

Pilatos e sua mulher são pessoas pagãs e estrangeiras. Os sumos-sacerdotes e 

anciãos são os principais representantes do povo judeu, o povo da Bíblia, são as suas 

autoridades. Barrabás é um guerrilheiro revolucionário.  

Quem estava a favor de Jesus? 

Quem estava contra Jesus? 

Para Pilatos, quem era mais perigoso: Jesus ou Barrabás? 

Para as autoridades dos judeus quem era mais perigoso? 

A ideia de quem acabou vencendo? 

Leiam Mt 27,11-25 

 

ANOTAR NA PLANTA 



 

 

 

➢ Preces espontâneas 

➢ Pai Nosso 

➢ C.: Vamos pedir a graça de não ficar só em palavras, mas pôr em prática tudo o que 

Deus quer. 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 entre 20 e 27 de fevereiro 
Canto: (P 1 ou outro à escolha) 

Oração inicial: (P 1) 

 

Um rei está sempre sentado num trono bem alto, vestido com mantos que só ele 

usa, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma varinha também de ouro (cetro), 

símbolos do seu poder. 

Que tipo de rei é Jesus? 

Será preciso ele se humilhar tanto assim para salvar, para abrir um novo caminho 

para a humanidade? Por que será? 

Leiam Mt 27,27-44 

 

ANOTAR NA PLANTA 

 

 

 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

➢ Preces espontâneas 

➢ Pai Nosso 

➢ C.: Pedimos que as coisas que acontecem não atrapalhem a caminhada de nossas 

comunidades. 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. 

 


