
ENCONTRO 2 TEMPO PASCAL 
João 21,1-19 

“A fé no Ressuscitado transforma a Comunidade” 
 

         

 
1. ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 
a) Preparar o ambiente com a Bíblia, a vela, a Cruz com o Ressuscitado (a mesma dos encontros 
quaresmais, colocada nas portas) e um pão para ser partilhado no final do encontro.  

 
Animador: Irmãos e irmãs, vivemos o Tempo Pascal, tempo de alegria e otimismo, marcado pela 
certeza da vitória da vida. A presença libertadora de Jesus Ressuscitado, na comunidade, desafia-nos 
ao cuidado com os outros, por meio do serviço, da solidariedade, da partilha, frutos do amor 
incondicional a Cristo. Com a certeza de que Ele está em nosso meio, iniciemos o nosso encontro: Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 
Cantemos pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós e o nosso encontro: Vem Espírito Santo 
vem, vem iluminar... 

   
2. ACOLHER A PALAVRA 

Animador: Estamos aqui para rezar, ouvir e refletir a Palavra de Deus. Ela ilumina nossa vida e 
fortalece nossa fé. Para acolher a Palavra, cantemos: É como a chuva que lava, é como fogo que 
arrasa, Tua palavra é assim, não passa por mim, sem deixar um sinal. 
 
3. LER A PALAVRA: Jo 21,1-19 (uma pessoa proclama o texto)  

 
4. ESCUTAR A PALAVRA – O que o texto diz em si? 

Animador: O evangelista João apresenta Jesus Ressuscitado, aparecendo aos apóstolos no cotidiano 
de suas atividades. Destacar quais as palavras, gestos ou versículos que chamaram mais atenção na 
leitura do texto.  
 
5. MEDITAR A PALAVRA – O que o texto diz para nós? 

Animador: Assim como a Pedro, Jesus nos pergunta agora: “Tu me amas?”. Na prática, como 
demonstramos esse amor incondicional ao Senhor?        
 
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus? 

Animador: A exemplo de Pedro, também nós queremos responder a Jesus: “Senhor, Tu sabes que 
eu te amo!”. Vamos fazer um momento de silêncio... Depois, após cada prece, rezemos: Senhor, 
ensina-nos a te amar mais! 
 
7. VIVER A PALAVRA – O que o texto nos leva a fazer? 

Animador: Jesus por três vezes diz a Pedro: “cuida das minhas ovelhas”. O cuidado também se 

manifesta em nossa pequena comunidade. A partir da Palavra que rezamos e meditamos, partilhando 

o pão, que compromisso (simples e viável) podemos assumir para cuidar da nossa comunidade?  

8. ENCERRAMENTO 

Animador: O Apóstolo Paulo pedia aos cristãos que dessem graças a Deus em todo tempo e em 
todas as situações (cf. 1Ts 5,18). Por isso, vamos fazer um momento de silêncio, agradecendo pelo 
nosso encontro e pela presença de Deus entre nós (pausa). 
 
Leitor: Após a ressurreição de Jesus, Maria assumiu a missão de ser mãe e cuidar dos discípulos e 
discípulas de todos os tempos. Em nossa Diocese, a Mãe Conquistadora continua a nos cuidar, por 
isso, estamos construindo-lhe um Santuário. No final do nosso encontro, rezemos a ela, pedindo que 
caminhe conosco: Ave Maria... 
  
Animador: Juntos, supliquemos a bênção do Senhor: 
  
Todos: O Senhor nos abençoe e nos guarde!/ O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face/ e nos seja 
favorável!/ O Senhor dirija para nós o seu rosto/ e nos dê a paz!/ O Senhor confirme a obra de nossas 
mãos,/ agora e para sempre./ Amém!  
Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, / Pai e Filho e Espírito Santo./ Amém!   


