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QUARTA-FEIRA NA OITAVA DA PÁSCOA 
15 de abril de 2020 

 

“Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou 

e começou a caminhar com eles” (Lc 24,15). 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Preparar um ambiente de oração em 

sua casa com um singelo altar. Coloque a Bíblia aberta no Evangelho 

proposto para a nossa oração e fotos de toda a família e de amigos. 

Enquanto prepara o ambiente, aproveite para se preparar 

interiormente para a oração. Procure silenciar-se! Deus quer lhe falar 

ao coração e à vida por meio de sua Palavra. Em seguida, reúna a 

família e se proponham a fazerem, juntos, esta oração. Esta atitude 

fará com que esse momento se transforme em uma verdadeira 

expressão de fé e de vida comunitária.  

 

CANTO INICIAL  

Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite já vem! Fica conosco Senhor. 

Somos teus seguidores também.  

 

SAUDAÇÃO INICIAL  

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Amém.  

Dirigente: Para conhecer Jesus Cristo, temos de caminhar com Ele, 
nos colocarmos à sua escuta sincera e, de coração aberto, nos 
apaixonarmos por sua Palavra. Sentarmo-nos à mesa com Ele, 
deixando com que Ele parta e reparta o pão da vida.  
Este momento de pausa no dia a dia ao qual fomos submetidos torna-
se tempo propício para que, após a caminhada, a escuta e a partilha 
do pão da vida consigamos, cheios de inquietude do Espírito, realizar 
o caminho de volta às nossas comunidades para a repartilha da Boa 
Notícia e realização das obras do Reino.  
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Adroaldo Palaoro, sacerdote jesuíta, nos diz: “Fazer o caminho com os 

discípulos de Emaús é uma privilegiada oportunidade para recuperar 

o lugar e o sentido da conversação nas nossas diferentes relações 

pessoais”. Com o coração aberto à escuta da Palavra, possamos nos 

colocar no caminho rumo à escuta e à partilha do Pão da Vida. 

 

CANTO  

Indo e vindo, trevas e Luz. Tudo é graça, Deus nos Conduz.  

 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO  

Dirigente: O Espírito Santo nos inspira a conhecer e a querer fazer a 

vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, antes de iniciarmos nossa 

leitura orante da Palavra de Deus, rezemos juntos:  

Todos: Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que todos os meus 

pensamentos possam ser santos. Agi em mim, ó Espírito Santo, para 

que meu trabalho também possa ser santo. 

Aproximai-vos do meu coração, ó Espírito Santo, para que eu só ame 

o que for santo. 

Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que for 

santo. 

Guardai-me, pois, ó Espírito Santo, para que eu sempre possa ser 

santo. 

Amém (oração atribuída a Santo Agostinho de Hipona). 

 

LEITURA DO EVANGELHO 

(Se necessário, leia mais de uma vez. Deixe que a Palavra penetre seu 

interior! Se possível, coloque um fundo musical instrumental para 

ajudá-lo na interiorização). 

 

CANTO  

Eu vim para escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.  

Eu gosto de escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.  

Eu quero entender melhor Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de 

amor.  
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EVANGELHO – Lucas 24,13-35. (ler da própria Bíblia)  

Qual o contexto deste trecho do Evangelho? Quais os personagens 

que aparecem nele?  No momento em que Jesus chega e se coloca 

em caminhada, qual era a conversa dos discípulos e qual era o 

sentimento que prevalecia? Enfim, o que chama mais a atenção nesse 

texto?  

 

MEDITAÇÃO  

Olhando para as fotos da família e de amigos que estão no nosso 

altar, propomos um minuto de silêncio para a recordação de 

momentos vividos com eles. 

Percebo que Jesus já se colocou em caminhada diversas vezes em 

minha vida?  É possível notar que, assim como no Evangelho, nosso 

coração já se ardeu com a presença do Cristo em nossa história de 

vida? Convido Jesus para estar comigo? Percebo, na pessoa que 

caminha a meu lado, o ritmo do andar de Jesus Ressuscitado? 

Os discípulos de Emaús encontravam-se tristes e abatidos por conta 

de todos os acontecimentos que acabaram de vivenciar e a perda 

bárbara de seu mestre, em quem haviam depositado suas 

esperanças. Entre dores e tristezas, algo os impeliam de caminhar. E 

caminhando se encontraram, mesmo sem perceberem, com Aquele 

que foi, e que será, causa e motivo de suas alegrias. A alegria do 

discípulo é estar com o seu mestre! Falar e se lembrar de seus 

ensinamentos são formas de fazê-lo presente: a alegria acontece no 

caminho, no dia a dia, renovando a esperança e as possibilidades! 

Em um mundo permanentemente conectado, com um medo cada vez 
mais difuso de perda ou de esquecimento do celular, de se “ficar sem 
bateria”, o aprender a se “desconectar”, a gerir a solidão, o encontro 
consigo mesmo, é um dos grandes desafios! 
Assim, olhando para a minha vida e para a vida de minha família: 
paramos para pensar na caminhada com Cristo? Quais atitudes eu, 
minha família e amigos precisamos praticar ou resgatar a partir do 
Evangelho? Nossas conversas cotidianas são carregadas de calor 
humano ou marcadas pela frieza das telas digitais? 
 

ORAÇÃO – o que o texto me leva a dizer a Deus?  

(Momento de silêncio e de interiorização. Sintonize seu coração ao de 

Deus. Para ajudar, coloque um fundo musical instrumental). 
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Dirigente: Agora que você já escutou o Senhor, reflita sobre o tipo de 

oração que a Palavra o convida a fazer. Aproxime-se do Senhor sem 

medo e faça a sua oração, agradecendo à Deus pela vida, pela família 

e pelos amigos, por se fazerem presentes na caminhada conosco. 

(Cada um faz sua oração interior) 

 

CONTEMPLAÇÃO  

A partir do caminho de oração proposto pelo Evangelho de hoje, o 

que posso extrair como lição para a minha vida? O que me proponho, 

como atitude concreta? Lembrar, se possível ligar e orar por 

familiares ou amigos com os quais não nos colocamos em caminhada 

já há algum tempo. 

 

BÊNÇÃO FINAL 

Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. 

Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. 

Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. 

Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

CANTO FINAL - Um certo Galileu 

Um certo dia, à beira mar 

Apareceu um jovem Galileu 

Ninguém podia imaginar 

Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava 

Seu jeito simples de conversar 

Tocava o coração de quem o escutava 

E seu nome era Jesus de Nazaré 

Sua fama se espalhou e todos vinham ver 

O fenômeno do jovem pregador 

Que tinha tanto amor! 

 

Naquelas praias, naquele mar 

Naquele rio, em casa de Zaqueu 

Naquela estrada, naquele Sol 

E o povo a escutar histórias tão bonitas 

Seu jeito amigo de se expressar 

Enchia o coração de paz tão infinita 
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Refrão 

 

Naquelas ruas, naquele chão 

Naquele poço e em casa de Simão 

Naquela relva, no entardecer 

O mundo viu nascer a paz e a esperança 

Seu jeito puro de perdoar 

Fazia o coração voltar a ser criança 

Refrão 

 

Um certo dia, ao tribunal 

Alguém levou o jovem Galileu 

Ninguém sabia qual foi o mal 

E o crime que ele fez, quais foram seus pecados 

Seu jeito honesto de denunciar 

Mexeu na posição de alguns privilegiados 

E mataram a Jesus de Nazaré 

E no meio de ladrões puseram sua cruz 

Mas o mundo ainda tem medo de Jesus 

Que tinha tanto amor! 

 

Vitorioso! Ressuscitou 

E após três dias à vida Ele voltou 

Ressuscitado, não morre mais 

Está junto do Pai pois Ele é o Filho eterno 

Mas Ele vive em cada lar 

E onde se encontrar um coração fraterno 

Proclamamos a Jesus de Nazaré 

Glorioso e triunfante, Deus conosco está! 

Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé 

E um dia voltará! 

 

_________________________________________________________ 


