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Temática: Como o Pai me enviou também eu vos envio.
Jo 20, 19-23

Preparação e Acolhida
Criar um bom ambiente, colocar as cadeiras em círculo, dar as boas
vindas, colocar o pessoal à vontade. Na mesa do centro colocar a
Bíblia aberta, crucifixo, vela acesa e flores.

Animador (a):  Iniciemos nosso encontro invocando a presença da
Santíssima Trindade:

Todos: EM NOME DO PAI,  DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.
AMÉM

Alguém  da  casa:  irmãos  e  irmãs  sejam  bem-vindos,  pois  os
recebemos  com  muita  alegria.  O  texto  de  hoje  convida  para
celebrar  a  Festa  de Pentecostes  com  fé  e  firmeza,  ao  mesmo
tempo com a alegria e simplicidade. O Reino de Deus está aberto e
acolhe todos, principalmente os pobres e pequeninos.

Animador (a): Vamos agora pedir que Ele envie o Espírito Santo de
Deus sobre nós:

TODOS: Ó Espírito Santo, Espírito divino de luz e de amor. Nós
consagramos  nossas  inteligências,  nossos  corações,  nossas
vontades. Que nossos corações estejam sempre inflamados de
amor por Deus e pelo próximo.

Refletir sobre a vida.
Animador (a):  Os ensinamentos contidos na Bíblia formam como
que uma estrada: quanto mais nós caminhamos por ela, tanto mais
nos  aproximaremos  de  Jesus.  É  em  Jesus  que  se  realiza  a
promessa  de  salvação  feita  por  Deus.  Nele  todos  nós  somos
salvos. Nas palavras do texto de hoje, vemos novamente Jesus em



sua função de encorajador. Ele envia todos como seus discípulos e
discípulas: “Recebei o Espírito Santo”.

Vamos conversar sobre isso

1. O que a Festa de Pentecostes quer nos ajudar a celebrar
hoje?

2. Que transformações o Espírito Santo tem feito no nosso
dia a dia?

Ouvindo a Palavra de Deus

Leitor 1: O Evangelho que vamos ouvir apresenta Jesus enviando
seus  discípulos  e  discípulas.  Envia  para  continuar  a  sua  missão.
Eram pessoas muito simples e rudes. Nelas Jesus ergueu o edifício
da Igreja, por isso ele diz no evangelho de São João: “Recebei o
Espírito Santo. Como o Pai me enviou, também eu vós envio”. É
o tempo da atuação da Igreja. A Igreja é uma só. É a Nova Maneira
de Ser Povo de Deus conduzida pelo Espírito Santo que prossegue
hoje, aqui e agora.

CANTO

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça
E tudo o mais vós será acrescentado, Aleluia, Aleluia

Leitor 2: Vamos ler agora com atenção o Evangelho de São João,
20, 19-23

Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar.

Após ler a Palavra de Deus na Bíblia, vamos conversar entre nós
sobre aquilo que acabamos de ouvir:

1. O que mais chamou a sua atenção nesse texto? Por quê?
2. Quais os ensinamentos desse texto para nós hoje?



Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 3: Na leitura de hoje Jesus sabia que os discípulos ainda não
haviam compreendido a sua missão e o que significava pertencer
ao Reino de Deus como Jesus pertencia.

TODOS:  Repitamos  com  o  Papa  João  Paulo  II:  Cristo,  nosso
princípio.  Cristo,  nossa  vida  e  nosso  guia.  Cristo,  nossa
esperança e nosso fim.

Leitor 4: Essas palavras ditas por Jesus confirmam a chegada dos
tempos  da  Igreja.  A  Igreja  do  Pão  e  Paz.  É  a  Igreja  de  Jesus
anunciando para eles e para nós hoje, que Deus está presente na
vida  de  cada  um.  E  quer  que  vivamos  na  simplicidade  e  na
humildade de coração, para sermos suas testemunhas.

TODOS:  Repitamos  com  o  Papa  João  Paulo  II:  Cristo,  nosso
princípio.  Cristo,  nossa  vida  e  nosso  guia.  Cristo,  nossa
esperança e nosso fim.

Oração e Compromisso
Leitor 5:  Vamos fazer um momento de oração para assumirmos
como grupo e diante de Deus o compromisso que acabamos de
tirar do texto bíblico.

Prece  1:  Senhor  Jesus,  concedei-nos  a  graça  de  meditar  e
testemunhar sua Palavra com fé e esperança, na certeza que nos
darás força e a coragem necessária para continuar sua missão com
alegria e humildade. Sendo o servo e amigo de todos os irmãos e
irmãs em Cristo Jesus.

TODOS: NÓS TE AGRADECEMOS E TE SEGUIMOS SENHOR.

Prece 2:  Obrigado Deus e Pai  do Céu por enviar Jesus,  o vosso
Filho. Queremos fazer aqui em nossa sociedade aquilo que Jesus
nos ensinou no texto de hoje. Testemunhando a nossa fé no falar,
no pensar e no agir sempre movidos pelo Vosso Espírito. 

TODOS: NÓS TE AGRADECEMOS E TE SEGUIMOS SENHOR.



Prece  3:  Quando  amamos  como  Cristo  nos  amou  temos  a
consciência  tranquila  diante  de  Deus,  dos  irmãos  e  de  nós
mesmos. A tranquilidade e a paz que sentimos são fruto do bem
que fazemos

Pai Nosso e Ave Maria
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