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2ª SEMANA DA PÁSCOA 
Terça-feira, 21 de abril de 2020 

 

“Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem” 

(Jo 3, 14). 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Prepare em sua casa um ambiente de 

oração com um singelo altar. Nele, coloque a Bíblia aberta no 

Evangelho proposto para nossa oração (Jo 3, 7b -15), uma vela acesa 

em sinal da luz que emana do Cristo ressuscitado, imagens de seus 

santos de devoção e, possivelmente, adorne-o com flores. Você pode 

procurar músicas indicadas nos meios virtuais e também se servir 

deles durante a oração, mas se certifique que notificações não lhes 

atrapalhem.  

Ao preparar o ambiente procure envolver todos os membros de 

sua família, de modo que todos se sintam envolvidos e importantes 

em tão sublime momento. Desconecte-se do ritmo acelerado 

cotidiano, procurando fazer uma verdadeira escuta da voz de Deus, 

que irá lhe falar ao coração e à vida por meio de sua Palavra. 

 

CANTO INICIAL  

Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, 

Pois só quando rezamos unidos é que o Espirito Santo nos vem! 

Ninguém para esse vento passando, ninguém vê e ele sopra onde 

quer!  

Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer! (R.) 

 

SAUDAÇÃO INICIAL  

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

Todos: Amém.  
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Dirigente: irmãos, peçamos que venha sobre nós o Santo Espirito de 

Deus, iluminando nossos pensamentos, nossas casas, nossas famílias, 

enfim, nossa vida! E assim, conhecendo o Cristo e os mistérios por Ele 

e Nele revelados, todo nosso agir e proceder seja conforme sua santa 

vontade. Cantemos:  

Vem, Espírito Santo vem! Vem, Iluminar! (Bis) 

Nosso pensamento vem, Iluminar! 

Nosso coração vem, Iluminar! 

Nossa família vem, Iluminar! 

Nossa comunidade vem, iluminar! (R.) 

Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 

acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo 

será criado e renovareis a face da terra. 

 

Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz 

do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas 

segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, 

Senhor Nosso. Amém 

 

Dirigente: Tendo pedido sobre cada um de nós, sobre nosso 

pensamento, sobre nossa vida o Santo Espírito, cantemos aclamando 

a Palavra de Deus que será proclamada:  

 É como a chuva que lava! É como o fogo que arrasa!  

Tua Palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal! (Bis) 

Tenho medo de não responder / De fingir que eu não escutei 

Tenho medo de ouvir o teu chamado / Virar do outro lado 

E fingir que não sei 

 

EVANGELHO – João 3,7b-15. (Ler da própria Bíblia)  

 

MOMENTO DE PARTILHA 

O dirigente propõe e instiga a família a partilhar um pouco sobre o 

Evangelho. Para tanto, se propõem as seguintes indagações:  

 

 Com quem Jesus conversa no Evangelho? Qual função ele 

exercia? 

 Ele compreende o que Jesus lhe disse?  
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 E nós, compreendemos de fato em que consiste o “nascer do 

alto” que Jesus nos propõe? 

 Será que compreendemos a grandiosidade de Deus por detrás 

dos sinais visíveis, como sua crucificação, morte e ressureição, 

que há pouco tempo celebramos?   

 Enfim, o que chama mais a atenção nesse texto?  

 

No Evangelho de hoje, comtemplamos a plena Verdade revelada 

em Jesus, o filho que procede do Pai e por isso conhece seus 

desígnios. Cristo, cume da revelação de Deus ao seu povo, procura 

nos dar os ensinamentos do alto. Porém, nossa capacidade de 

compreendê-los é reduzida, não conseguimos compreender 

plenamente a imensidão de Deus. Para tanto, Jesus se serve do 

vento, um elemento sensível a todos nós, demonstrando como não se 

delimita de onde ele vem e nem para onde vai, mas ele sopra e se faz 

sentir. Assim, por mais que não sejamos capazes de esgotar a 

plenitude de nosso Deus, Ele se revela a cada um de nós a partir de 

nossa realidade sensível, para que em sua direção possamos 

caminhar.   

Jesus, ao final do Evangelho meditado, menciona sua paixão! 

Assim, nos recorda toda angústia, dor e sofrimento que sofreu para 

que todos reconhecessem que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus 

e para nos dar o caminho que conduz à plenitude! Que possamos 

enxergar no Cristo, Deus conosco – Emanuel – um Deus todo 

poderoso que se faz o menor dentre suas próprias criaturas para 

conceder a todas elas o prêmio da Salvação. E assim, conhecendo, 

ainda que não em plenitude, as virtudes anunciadas pelo Deus da 

vida, que possamos persegui-las e edificá-las em nossa casa, em 

nossa família, em nosso ser. 

 Concluindo a meditação da Palavra e contemplando seus efeitos 

em nossa vida, cantemos:  

 

CANTO 

Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai; 

Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir; 

Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim; 

De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. 
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Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar; 

A verdade é como o sol e invadirá teu coração; 

Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser; 

Eu creio em ti que crês em mim e a tua luz verei a luz. 

 

Vem, e eu te farei da minha vida participar; 

Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior; 

Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim; 

Eternidade é na verdade, o amor vivendo sempre em nós. 

 

Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar; 

Com amor, a construção de um mundo novo muito melhor; 

Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos; 

Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz! 

 

A PALAVRA NOS CONVIDA À AÇÃO  

 O que posso extrair como lição para minha vida?  

 Será que tenho procedido como os que creem na revelação 

divina ou endureço meu coração à sua palavra?  

 O que me proponho como atitude concreta? 

 

Que possamos, neste dia, comtemplar o Deus que resplandece em 

todas as suas obras, desde o sol que brilha em nossas janelas até a 

brisa leve que sopra em nosso rosto.  E, deste modo, nos colocar 

nesse contínuo caminhar em direção à plenitude, à vida e ao próprio 

Deus.  

 

ORAÇÃO CONCLUSIVA 

Dirigente: Que o Senhor, Deus da Vida, nos abençoe em nossa 

caminhada, nos guarde de todos os males e nos conduza à vida 

eterna!  

Todos: Amém!  

Dirigente: Bendigamos ao Senhor!  

Todos: Demos graças a Deus! 
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CANTO FINAL 

Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar; 

Se ouvires a voz do tempo mandando esperar; 

A decisão é tua, a decisão é tua; 

São muitos os convidados. São muitos os convidados. 

Quase ninguém tem tempo! Quase ninguém tem tempo! 

 

_________________________________________________________________ 


