
MAIO 2023 

Semana entre 30 de abril e 7 de maio 

1. LEITURA 
Ler JOÃO 14,1-12 

Pré-texto: 

É preciso lembrar que o Evangelho foi escrito sessenta anos depois da morte-

ressurreição de Jesus. O grande conflito era com os rabinos fariseus comandados por 

Johanan Ben Zakai, que se fizeram donos da religião judaica. O Evangelho os chama 

simplesmente de “judeus”. Eles eram grande ameaça para a rede de comunidades que nos 

deu este Evangelho, pois, às autoridades romanas eles acusavam os cristãos de serem 

inimigos do Império, porque 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 sai glorificação na morte e, em consequência, do amor aos irmãos. 

Passa, em seguida, a animar os discípulos. 

Texto: 

Ler novamente JOÃO 14,1-12 e 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) 

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, estudado, 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 Jesus que falou (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 vamos explicar isso?  

Espelho para a comunidade que escreveu: 

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 já 

bastava ser cristão, pois o cristianismo foi 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. 

Ler novamente JOÃO 14,1-12 

2. MEDITAÇÃO 
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 como nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Algum tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
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, na cidade? 

 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 
 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) 

 

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 novamente JOÃO 14,15-21 e 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 vêem? (v. 19) 

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 comunidade que escreveu: 

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 vai comunicar 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. 

Ler novamente JOÃO 14,15-21 

2. MEDITAÇÃO 
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 como nós o lemos, me faz dizer a Deus? 

Algum tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 

4. CONTEMPLAÇÃO 
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, na cidade? 

 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

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

Oração inicial: (p.1) 

1. LEITURA 
Ler MATEUS 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 Galileia, chamados de “bandidos”, mas que se 

deram o nome de “zelotes” ou 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 o poder de Roma, pois essa guerra iria levar, como aconteceu, à destruição da 

própria nação. 

Os membros da comunidade se uniram, saíram juntos de Jerusalém e até mesmo 

da Palestina. Tiveram dificuldade para sobreviver, mas, por outro lado, foram levando 

para fora da PalestinaJ 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 eles viram como Emanuel, Deus conosco, também estaria sempre 

com eles. 

Contexto: 

O episódio encerra o Evangelho. Numa montanha da Galileia, como um novo 

Moisés, Jesus tinha dado a sua Nova Lei. Em outra montanha da Galileia, antes de partir 

para Jerusalém, onde seria crucificado, na transfiguração ele mostra 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 pelo anjo que encontraram e, 

depois, pelo próprio Jesus de dizer aos discípulos que eles iriam ver Jesus vivo, onde ele 

tinha começado a sua missão, em um ponto alto, numa montanha da Galileia. Assim elas 

fizeram. 

Texto: 

Ler novamente MATEUS 28,16-20 e 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 (Mt 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 comunidade que escreveu: 

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 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 missionários para o mundo todo. 

É o que a comunidade está fazendo, consciente de que Jesus está junto. 

Ler novamente MATEUS 28,16-20 

2. MEDITAÇÃO 
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? 

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

Algum tempo de silêncio para que cada um faça sua oração pessoal. 



4. CONTEMPLAÇÃO 
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, na cidade? 

ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

 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 14 e 21 de maio 

Canto: (p. 1) 

Oração inicial: (p. 1) 

1. Leitura 
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. 

Insiste em que as diferenças dos dons não querem dizer que uns são melhores do 

que os outros, mas destinam-se todos ao bem comum. Além disso, todos os dons vêm do 

mesmo Espírito, como o Messias Jesus é quem organiza a comunidade e o Pai é quem dá 

força e também é um só. Acima de todos os dons deve estar o amor cristão, sem o qual 

nada vale (c. 13). 

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 para que a gente ande 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 Lei nos livra da lei do pecado (ver pecado em toda a parte) e da morte (ver 

em tudo o perigo da condenação). 

Contexto: 

 Os discípulos estavam em oração, esperando o dia de Pentecostes e a vinda do 

Espírito Santo. Pentecostes é uma festa dos judeus. Nesse dia eles comemoram a Aliança 

do Sinai, a doação da Lei em tábuas de pedra. 

 Nas grandes festas 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. 

Texto:  

Ler novamente ATOS DOS APÓSTOLOS 2,1-11 e 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? (vv. 5-11) 

4. Que significado pode ter isso (os humildes falam e todo o mundo entende) para nós 

hoje? 

 

Espelho para a comunidade do Evangelho: 

Para a comunidade que nos deu o Evangelho 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 nova 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 de cada um. 

2. Meditação 
Ler novamente ATOS DOS APÓSTOLOS 2,1-11 

Espelho para nós hoje: 

 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 

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 
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, na cidade? 
ENCERRANDO NOSSA REUNIÃO 

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

Oração inicial: (p. 1) 

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, que pretendiam dominar o judaísmo. 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 Romano. Quem não participasse desse culto, poderia 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, perdia o privilégio de não 

precisar participar do culto ao Imperador 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 

comunidade 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, na cabeça dos 

“mestres de Israel” de então. 

 Jesus fala, então, da comparação com o episódio da serpente de bronze. Nas 

histórias do povo hebreu que vivia acampado no deserto, há o episódio das 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 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 acredita 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 comunidade do Evangelho: 



 Não dá para ficar no meio da ponte como muitos: 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 
Ler novamente JOÃO 3,16-18 

Espelho para nós hoje: 

 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 
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, na cidade? 

 
ENCERRANDO A NOSSA REUNIÃO 

 Preces espontâneas 

 Pai Nosso 

 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. 

 


