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Novena de Pentecostes

Semana de Oração pela Unidade Cristã

14 a 22 de maio de 2021

“Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos”
(Jo 15,5-9)
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Apresentação

A Semana de Oração pela Unidade Cristã (SOUC) é ce-

lebrada em datas diferentes no Hemisfério Norte e no 

Hemisfério Sul. No Hemisfério Norte, é tradicionalmente ce-

lebrada de 18 a 25 de janeiro. No Hemisfério Sul, incluindo o 

Brasil, é celebrada no período que antecede a solenidade de 

Pentecostes, coroando o belíssimo tempo litúrgico da páscoa. 

Com o desejo de auxiliar os irmãos e irmãs na preparação 

para a celebração da Solenidade de Pentecostes e na vivên-

cia da Semana de Oração pela Unidade Cristã, a Arquidiocese 

de Mariana, com grande alegria, oferece a Novena de Pente-

costes 2021. Este ano, por causa das orientações sanitárias, a 

Novena será disponibilizada de modo online no site da Arqui-

diocese de Mariana e da Editora Dom Viçoso. 

O tema da novena da Arquidiocese está em conformida-

de com o tema escolhido para a oração e reflexão no mundo 

inteiro: “Permanecei no meu amor e produzireis frutos” (Jo 15, 

25). Como afirma o próprio texto da novena: “Este ano vamos 

refletir sobre a importância de permanecer unidos a Jesus 

Cristo para produzirmos frutos de boas obras na nossa famí-
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lia, na comunidade e em toda sociedade. O Espirito Santo, que 

sempre envolve e sempre estará presente em nossa história, 

nos dê novo ardor para transformar nossa fé em compromis-

so com a vida”.

Agradeço, de coração, ao Pe. José Antônio de Oliveira, à 

Viviane Isidoro Aparecida dos Santos e à Maria Imaculada Te-

ófilo, pelo importante serviço prestado à Arquidiocese na ela-

boração desta preciosa novena. Escrita de um modo leve, com 

linguagem acessível e conteúdo altamente orante e reflexivo, 

creio que esta novena nos ajudará a “acolher com alegria e 

gratidão o precioso dom do Espírito Santo que nos impele a 

preparar nosso coração, nossas casas, nossas comunidades 

para celebrar a Solenidade de Pentecostes”.

Pe. Edmar José da Silva

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
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ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

RefRão meditativo (escolher um):
• Permanecei em mim / é teu pedido, Senhor. / E eu ficarei em vós / é 

tua promessa de amor (bis).

• Sejamos um para que o mundo creia (bis). / Sejamos um, irmã, seja-
mos um, irmão / e o mundo há de crer (bis).

• Aquele que vos chamou (bis) / é fiel, é fiel... / Fiel é Aquele que vos 
chamou (bis).

• Enviai o vosso Espírito, Senhor (bis) / e da terra toda a face renovai (bis).

dir.: Queridas irmãs e caros irmãos, vamos acolher com alegria e grati-
dão o precioso dom do Espírito Santo, que nos impele a preparar nosso 
coração, nossas casas, nossas famílias e comunidades para celebrar a 
solenidade de Pentecostes. Em comunhão com toda a Igreja, vamos 
unir também nossa novena de Pentecostes à Semana de Oração pela 
Unidade Cristã. Cantemos!

CANTO DE ABErTUrA (https://youtu.be/hkFUnkdGQW4)
vem, vem, vem! vem espírito Santo de amor! vem a nós, traz à igreja 
um novo vigor! 
1. Presente no início do mundo, presente na criação / do nada geraste 

a vida, que a vida não sofra no irmão. 
2. Presença de força aos profetas, que falam sem nada temer. / Contigo 

sustentam o povo / na luta que vão empreender. 
3. Presença com força de vida, presença de transformação. / Tiraste a 

vida da morte, em Cristo na ressurreição.

Leitor 1: Este ano iremos refletir sobre a importância de permanecer 
unidos a Jesus Cristo para produzirmos frutos de boas obras em nossa 
família, na comunidade e em toda a sociedade. O Espírito Santo, que 
sempre esteve e sempre estará presente em nossa história, nos dê 
novo ardor para transformar nossa fé em compromisso com a vida.

Leitor 2: Na carta aos Gálatas, São Paulo cita alguns frutos que nos 
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vêm quando nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo: amor, alegria, 
paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si 
mesmo (Gl 5,22-23 – tradução da Bíblia Pastoral). Como são nove os 
frutos por ele citados, vamos aproveitar esta novena para viver de 
modo especial, cada dia, um desses frutos.

Leitor 1: E o grande fruto que não pode faltar é o espírito de comunhão 
entre nós, a unidade tão sonhada por Jesus Cristo. Não pensamos, cla-
ro, em uniformidade, porque a diversidade é um dom, uma grande ri-
queza, mas o esforço de caminharmos juntos na construção do reino 
de justiça, de amor e de paz.

Leitor 2: E, nesta intenção, rezemos juntos:
todos: amado e misericordioso deus pai e mãe, tu nos chamas para 
vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos reunidas (os) 
para celebrar, orar, e te louvar.
Nesta novena, queremos ser tocadas (os) por teu amor e ao perma-
necer Nele, nos reconciliamos conosco e com nossas irmãs e irmãos.
em Cristo, teu amado filho, desejamos produzir bons frutos para vi-
vermos em comunhão, restabelecendo relações de amizade, partilha 
e solidariedade e, assim, nos reconhecermos como irmãs e irmãos 
neste mundo tão dividido. amém!

(Oração oficial da Semana de Oração Pela Unidade Cristã)

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS

Leitor 1: Ó Espírito Santo, renovai-nos com os Vossos dons.
Para que possamos ser dirigidos por Vós, no louvor das coisas de Deus,
todos: dai-nos o dom da Sabedoria.

Leitor 2: Para que penetremos nas profundezas da Vossa revelação,
todos: dai-nos o dom do entendimento.

Leitor 1: Para que sejamos iluminados e guiados em nossas decisões,
todos: dai-nos o dom do Conselho.
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Leitor 2: Para que encontremos força constante nas dificuldades,
todos: dai-nos o dom da fortaleza.

Leitor 1: Para que conheçamos os caminhos e as ações de Deus na nos-
sa vida,
todos: dai-nos o dom de Ciência.

Leitor 2: Para que sempre nos dirijamos a Deus, com confiança filial,
todos: dai-nos o dom da Piedade.

Leitor 1: Para que vençamos o mal, fazendo o bem,
todos: dai-nos o dom do temor de deus.

Pai NoSSo (versão ecumênica)

CANTO (https://youtu.be/pWNdpAVEr1A)
divino espírito que sois amigo, / vinde louvar o Pai dentro de nós. /  
Convosco em mim, somente assim consigo / falar a deus, e com divi-
na voz.
1. Aconchegais como se fosse um ninho, convosco o Pai, o Filho em 

união. / Pois Deus é único, sem ser sozinho, São três amando num 
só coração.

2. Sois união de três lá na Trindade, / a unidade sempre é Vosso Dom;  / 
Vós sois riqueza sois variedade, / por Vós há mil maneiras de ser bom!

dir.: Pai de ternura, que o Espírito Santo nos ilumine e nos ensine a ver-
dade completa da tua revelação. Dá-nos a unidade de todos os discípu-
los e discípulas de Jesus, como ele desejou. Pedimos isso em nome do 
próprio Jesus, nosso Senhor.
amém!

dir.: O Deus da paciência e Mãe da Consolação nos dê a unidade. Assim, 
com um só coração e uma só boca louvaremos ao Senhor, agora e sempre.
amém!

dir.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
todos: Para sempre seja louvado!
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REFLEXÕES PARA CADA DIA DA NOVENA

PRIMEIRO DIA

CFE 2021
Construir pontes que unem 

em vez de muros que separam

dir.: Os desafios do mundo presente são cada vez maiores. Mais 
que nunca é fundamental a busca da unidade. A divisão nos enfra-
quece na luta e é um contratestemunho para a evangelização.

Leitor 1: Para superar os desafios se faz urgente o diálogo, é impres-
cindível a unidade. Isso para nós não é simples estratégia ou obriga-
ção imposta. É, sim, um compromisso de amor. 
todos: Se amamos Jesus Cristo, se amamos o próximo, jamais po-
deremos nos acomodar na busca pela comunhão.

Leitor 2: Este ano, somos convidados a refletir através da Campa-
nha da Fraternidade Ecumênica sobre o tema: Fraternidade e Diá-
logo: compromisso de amor. Ora, se é um compromisso de AMOr, 
não é para pararmos com a vivência da campanha, como se fosse 
exclusividade da quaresma, mas um trabalho permanente de con-
versão de nossa parte.

dir.: A Campanha da Fraternidade nos apresentou o lema: “Cristo é 
a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14a).
todos: em lugar de tantos muros, somos chamados a construir 
pontes de amor e paz. 

Leitor 1: Jesus nos mostra claramente, no seu encontro com a Samari-
tana (Jo 4,1), a importância de dialogar ao invés de separar. Este é se-
guramente o caminho para a unidade e paz mundial. Ao experimentar 
o amor de Jesus, aquela mulher se torna uma profetisa de sua palavra.
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Leitor 2: O livro do Deuteronômio declara que o povo e os gover-
nantes devem cuidar, porque em seu meio “não deve haver nenhum 
pobre” (Dt 15,4). E Jeremias nos diz: “Não deixeis sofrer vexames 
e violências o estrangeiro, nem o órfão e a viúva; e nem derrameis 
sangue inocente” (Cf. Jr 22,3). Mesmo em meio às dificuldades, ele 
encontra caminhos e transmite esperança para o povo. 

dir.: Tudo isso nos ajuda a lembrar que o diálogo que a Campanha 
da Fraternidade 2021 exige de nós vai além. Uma participação mais 
efetiva e consciente na sociedade, inclusive no cuidado com quem 
tem fome, com quem não tem hospital, com quem está jogado sem 
saber aonde ir e o que fazer.

PALAVRA DE DEUS
dir.: O texto que ouviremos a seguir nos exorta a refletirmos sobre 
o sentido de nossa vida para Jesus. Ele é o Bom Pastor e quer que 
tenhamos vida em abundância. Escutemos atentamente:

CANTO | O amor de Deus tocou meu coração / o Evangelho vou 
pregar aos meus irmãos. / Senhor Jesus, Tu és a nossa luz, força e 
esperança de libertação. 
digo aleluia, ó Senhor, digo aleluia ó Senhor. tu és a fonte do mais 
puro amor (2x).

texto bíblico: Jo 10, 10b-16

(Momento de silêncio, reflexão e partilha)

Leitor 1: É preciso aguçar nossa sensibilidade para estarmos dispo-
níveis para servir nossos irmãos, em especial, os mais pobres e fra-
gilizados, a fim de que possamos testemunhar o amor redentor de 
Jesus e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, 
caminhando pelas veredas da amorosidade.
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Leitor 2: É verdade que uma tragédia global como a pandemia da 
Covid-19 despertou em muitos a consciência de sermos uma comu-
nidade. Isso nos recorda que ninguém se salva sozinho. É preciso dar 
as mãos, dialogar, ir ao encontro de quem grita por um pedaço de pão.
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. e vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção. 

PArA rEFlETIr
1. De que maneira, apesar do isolamento social, podemos cuidar 

dos que passam fome? 
2. Estamos usando bem os dons que o Espírito nos concedeu? 
3. Tenho consciência de que o Espírito Santo é que nos impulsiona 

ao amor e ao diálogo? 

ORAÇÃO
dir.: Dispostos a nos empenharmos para construir uma sociedade 
onde reina o amor, o diálogo e a concórdia, rezemos: 

Leitor 1: Livra-nos deste vírus e de todos os outros.

Leitor 2:Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os ou-
tros que se escondem dentro dele.

Leitor 1: livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de cons-
truir sabedoria nos atira desamparados para o labirinto da angústia.

Leitor 2: livra-nos do vírus do desânimo que nos retira a fortaleza 
de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis.

Leitor 1: Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver 
que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda possiblidade de 
abrir janelas.

Leitor 2: Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, 
pois o mundo continua a ser uma comunidade viva.

Leitor 1: Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as mu-
ralhas e destrói tantas pontes.
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Leitor 2: Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massi-
vas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam 
do silêncio.

Leitor 1: Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais 
urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade.

Leitor 2: livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não 
deixas de recordar que Tu Mesmo nos colocaste como sentinelas 
da aurora.
(Cardeal José tolentino mendonça)

dir.: Deus da vida, da justiça e do amor, nós Te bendizemos pelo dom 
da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão 
na diversidade. Através desta Campanha da Fraternidade Ecumêni-
ca, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso 
de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e 
geram indiferença e ódio. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito 
Santo, sopro restaurador da vida. amém.

CANTO  (https://youtu.be/nT5UuVOVGug)
1. Venham todos, vocês, venham todos / reunidos num só coração, 

(cf. At 4, 32) / De mãos dadas formando a aliança / Confirmados 
na mesma missão (bis).

em nome de Cristo, que é a nossa paz! / em nome de Cristo, que a 
vida nos traz / do que estava dividido / Unidade ele faz! / do que 
estava dividido / Unidade ele faz! 

COMPROMISSO DESTE ENCONTRO
A partir do tema da CFE 2021, inspirados na Carta aos Gálatas, pro-
curemos viver melhor a paz que gera diálogo.

(Oração final para todos os dias, na página 6)
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SEGUNDO DIA 

Chamados por Deus: 
“Vós não me escolhestes, eu vos escolhi” 

(Jo 15,16a)

dir.: Eu vos escolhi, disse Jesus. É preciso assumir essa identidade. 
Jesus nos escolheu, somos seus discípulos e precisamos viver de tal 
forma que essa identidade se torne realidade em nossa vida: ser-
mos sinais reais de escolhidos do Cristo. 

Leitor 1: Jesus nos enviou a pregar o Evangelho até os confins do 
mundo (Mt 28,19). Em todo o mundo, nem sempre significa ir para 
longe. Pode ser que ao nosso lado estejam muitos irmãos precisan-
do de nós, e como discípulos devemos estar atentos às necessida-
des do próximo.

Leitor 2: Mesmo no meio da multidão, Jesus estava atento às ne-
cessidades de quem estava próximo a ele. Foi assim com a mulher 
hemorrágica. Era muita gente, mas Ele sentiu seu toque, se compa-
deceu de sua necessidade, parou e a socorreu. O amor falou mais 
alto. Mesmo estando apressado, parou para cuidar do próximo.

PALAVRA DE DEUS
dir.: O texto que ouviremos a seguir, nos mostra que Jesus nos 
chama e confia em nós como discípulos amados. Escutemos aten-
tamente:

CANTO (https://youtu.be/ASolQZcvObU)
aleluia, aleluia! vamos aclamar o evangelho, aleluia!(bis)
1. Cristo vive no meio da gente! Ontem, hoje, eternamente! Cada 

dia nos chama à conversão!
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texto bíblico: Jo 15, 16a

(Momento de silêncio, reflexão e partilha)

Leitor 1: É comum pensarmos que Jesus falou com aqueles discí-
pulos, daquele tempo, para aquela época. Mas necessário se faz 
assumir para nossa vida que a Palavra de Deus é viva e atua a todo 
o momento em nós, pois Deus não tem tempo. No tempo de hoje, 
Jesus chama a cada um de nós, ou melhor, escolhe a cada um de nós. 
todos: o amor de deus nos procura, tocados por ele, sigamos em 
frente!

Leitor 2: Às vezes nos sentimos incapazes, impossibilitados e pen-
samos também que a escolha de Jesus é para uns poucos, ou para os 
santos que têm a coragem de sair em missão. Jesus nos escolheu do 
jeito que somos, com nossas qualidades e defeitos, nossas virtudes 
e fracassos. Do jeito que somos e estamos, somos escolhidos, so-
mos amados, somos aceitos. E é o Espírito Santo quem nos capacita.
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção. 

PArA rEFlETIr
1. O que podemos fazer para evangelizar obedecendo a Jesus? 
2. Pedimos sempre a luz do Espírito Santo em nossas decisões? 
3. Temos consciência de que somos escolhidos por Jesus? 

ORAÇÃO
dir.: Dispostos a nos abrirmos sempre à ação do Espírito Santo em 
nós, rezemos: 
todos: Ó espírito Santo, amor do Pai e do filho, inspirai-me sem-
pre o que devo pensar. o que devo dizer. Como devo dizê-lo. o 
que devo calar. o que devo escrever. Como devo agir. o que devo 
fazer. Para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria 
santificação. Amém!
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dir.: Jesus Cristo, vós nos procurais, desejais nos oferecer vossa 
amizade e nos conduzir a uma vida sempre mais plena. Dai-nos a 
confiança de responder ao vosso chamado para sermos transfor-
mados e nos tornarmos testemunhas de vossa ternura no mundo. 
Vós que viveis com o Pai e o Espírito, sopro restaurador da vida. 
Amém.

CANTO (https://youtu.be/i2ooJ_SsJLA)
1. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe / Antes que 

tu nascesses, te conhecia, te consagrei. / Para ser meu profeta 
entre as nações eu te escolhi / onde te envio irás, o que te mando 
proclamarás!

tenho que gritar, tenho que arriscar / ai de mim se não o faço! / 
Como escapar de ti, como calar / Se tua voz arde em meu peito? 
/ tenho que andar, tenho que lutar / ai de mim se não o faço! / 
Como escapar de ti, como calar / Se tua voz arde em meu peito?

COMPROMISSO DESTE ENCONTRO
Nosso compromisso de hoje, a partir da Palavra de Deus, é sermos 
benevolentes (generosos) em tudo o que fizermos.
 
(Oração final para todos os dias na página 6)



ARQUIDIOCESE DE MARIANA  •  NOVENA DE PENTECOSTES 2021   |    15

TERCEIRO DIA
Amadurecendo interiormente: 

“Permanecei em mim, como permaneço em vós” 
(Jo 15,4a)

dir.: “Permanecei em mim como permaneço em vós”, nos diz Jesus 
(Jo 15,4a). Uma vida bem integrada pressupõe um caminho de auto-
aceitação, de reconciliação com nossas histórias pessoais e herda-
das. Jesus disse aos discípulos “permanecei no meu amor” (Jo 15,9). 
Ele permanece no amor do Pai (Jo 15,10) e tudo que deseja é parti-
lhar conosco esse amor. 

Leitor 1: Permanecer em Cristo é uma atitude interior que gera ra-
ízes em nós com o correr do tempo. Ela pede espaço para crescer. 
Pode ser superada pela luta diante das necessidades da vida e é 
ameaçada por distrações, ruídos, atividades e desafios da vida. 

Leitor 2: Permanecer em Cristo para produzir fruto: “O que glorifi-
ca meu Pai é que produzais fruto em abundância” (Jo 15,8). Não po-
demos produzir fruto só por conta própria. Não podemos dar frutos 
separados da vinha. É a seiva, a vida de Jesus fluindo em nós, que 
produz fruto. Permanecendo no amor de Jesus, sendo um ramo da 
vinha, é o que permite que sua vida flua através de nós. 

PALAVRA DE DEUS
dir.: O texto que ouviremos a seguir nos convida a permanecermos 
em Deus, fiéis aos ensinamentos que Cristo nos deixou. Escutemos 
atentamente:

CANTO (https://youtu.be/Ms_om0-2uvc)
aleluia! aleluia! Como o Pai me amou assim também eu vos amei. 
aleluia! aleluia! Como eu estou no Pai, permanecei em mim.
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texto bíblico: Jo 15, 4

(Momento de silêncio, reflexão e partilha)

dir: Jesus nos convida a deixar sua palavra permanecer em nós (Jo 
15,7) e então tudo que pedirmos nos será feito. Pela palavra dele 
produzimos fruto. 

Leitor 1: A comunidade cristã não é uma instituição, mas uma partici-
pação na vida de Jesus. Unido a Jesus, cada membro é chamado a tes-
temunhá-lo, colocando a comunidade em contínua expansão e cres-
cimento. O fruto que a comunidade é chamada a produzir é o amor. 
todos: Permanecendo em Cristo, a fonte de todo amor, estaremos 
em comunhão com Cristo e com os outros. 

Leitor 2: Permanecendo em Cristo, cresce o fruto da solidariedade 
e do testemunho. Embora nós, como cristãos, permaneçamos no 
amor de Cristo, também vivemos numa criação que geme enquanto 
espera ser libertada (cf. rom 8). Permanecendo em Cristo, recebe-
mos a força e a sabedoria para agir contra as estruturas de injustiça 
e opressão, para nos reconhecer por completo como irmãos e irmãs 
na humanidade, e para sermos criadores de um novo modo de vida, 
com respeito e comunhão para toda a criação. 
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. e vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção. 

PArA rEFlETIr
1. Vivemos constantemente buscando permanecer em Cristo? 
2. Que frutos tenho produzido em minha casa e comunidade? 
3. Temos consciência de que a Palavra de Deus está inserida de for-

ma prática na nossa vida? 

ORAÇÃO
dir.: Dispostos a nos empenharmos para permanecer unidos a Cris-
to, rezemos: 
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Leitor 1: Senhor Jesus, pela fé e pelo batismo, estamos unidos a ti. 
Como ramos, fomos enxertados na videira verdadeira, que és tu.

Leitor 2: Não é fácil, Senhor, manter essa comunhão contigo, perma-
necer na graça. São tantas as provações, as tentações que teimam em 
nos afastar de ti e da comunhão com a tua Igreja, o teu corpo místico. 

Leitor 1: Ajuda-nos, Senhor, com a força do teu Espírito, a nos man-
ter perseverantes e fiéis, alimentados pelo pão da Palavra e da Eu-
caristia, produzindo muitos frutos para a glória do Pai. 

Leitor 2: Queremos renovar nossa comunhão contigo e com a tua Igreja, 
nesse momento difícil que estamos atravessando como humanidade. 

Leitor 1: Abençoa, Senhor, todas as pessoas que hoje, em todo o 
mundo, num grande esforço de unidade, estão clamando pelo fim 
da pandemia e pela instauração de um tempo de paz e fraternidade. 

dir.: Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. amém.

dir.: Santo Espírito, Possamos receber em nossos corações a presença 
de Cristo, e valorizar isso como um segredo de amor. Alimentai a nossa 
prece, iluminai nossa leitura da Escritura, agi através de nós, para que 
os frutos de vossos dons possam pacientemente crescer em nós.

CANTO (https://youtu.be/UvzEcH5PWRk)
1. O nosso Deus, com amor sem medida, / chamou-nos à vida, nos 

deu muitos dons. / Nossa resposta ao amor que será feita / se a  
nossa colheita mostrar frutos bons.

mas é preciso que o fruto se parta / e se reparta na mesa do amor! (bis)
2. Participar é criar comunhão, / fermento no pão, saber repartir ./ Com-

prometer-se  com  a vida do irmão, / viver a missão de se dar e servir.

COMPROMISSO DESTE ENCONTRO
Vamos procurar viver a mansidão, compadecendo das necessida-
des dos nossos irmãos e irmãs.

(Oração final para todos os dias na página 6)
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QUARTO DIA 
Formando um corpo: 

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” 
(Jo 15,12b)

dir.: “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si 
mesmo” (cf. Mt 22, 37-39). Amar o próximo, este é o segundo man-
damento deixado por Jesus. Não é missão fácil. Jesus amou princi-
palmente aqueles que não queremos por perto: as prostitutas, os 
ladrões, os traidores etc. 

Leitor 1: Jesus deseja que vida e amor circulem através de nós como 
a seiva na vinha, para que as comunidades cristãs sejam um só cor-
po. Mas, hoje, como no passado, não é fácil viver juntos. Somos 
frequentemente colocados diante de nossas limitações. Às vezes 
falhamos deixando de amar aqueles que estão perto de nós numa 
comunidade, paróquia ou família. Há situações em que nossos rela-
cionamentos se quebram completamente. 
todos: em Cristo somos convidados a nos revestir de compaixão, 
em incontáveis recomeços. 

Leitor 1: No mundo de hoje vemos tudo ao contrário daquilo que 
Jesus nos ensinou. Prega-se o individualismo, a eliminação daqueles 
que não nos agradam, enfim, a maioria busca criar um “mundinho” 
do seu jeito.

Leitor 2: Não é novidade infelizmente. Quando passou por aqui foi o 
que Jesus encontrou, gente com dificuldade de amar, de acolher, de 
viver a caridade. Também, não faltava gente para condenar, para ex-
cluir, para se julgar melhor, para dizer que os outros eram indignos. 
E hoje, cerca de dois mil anos depois, ainda temos muitos fariseus, 
saduceus, doutores da lei etc, que questionam a Palavra de Deus.
todos: o reconhecimento de sermos amados por deus nos move 
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a nos acolher uns aos outros com nossas forças e fraquezas. É en-
tão que Cristo está em nosso meio.

PALAVRA DE DEUS
dir.: O texto que ouviremos a seguir, nos mostra a ordem de Jesus. 
Ele nos exorta a obedecer sua palavra: Amai-vos! Escutemos aten-
tamente:

CANTO (https://youtu.be/5lZF56jdw1Y)
Senhor fala em nossos corações tua mensagem de amor / revela 
o caminho a seguir e fecunda nossa fé / Tua Palavra é o caminho a 
verdade e vida / Estás entre nós, fala-nos Senhor / com a tua voz, 
palavras de amor. aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

texto bíblico: Jo 15, 11-13

(Momento de silêncio, reflexão e partilha)

Leitor 1: Infelizmente, nem sempre enxergamos em nós mesmos 
atitudes de desamor. Precisamos estar vigilantes e muito atentos. 
Diante de determinadas situações, como reagimos no primeiro mo-
mento? Às vezes, acompanhamos um julgamento coletivo pré-fa-
bricado até mesmo pela mídia e esquecemos que Jesus olhou com 
amor para a Samaritana, Levi, Zaqueu, Madalena, Judas e até para o 
ladrão ao seu lado na cruz.

Leitor 2: Falar de amor na atualidade parece sem sentido. A pala-
vra foi muito banalizada. Até mesmo o amor parece estar ligado 
somente a coisas agradáveis. Jesus mostrou que o amor vai até a 
cruz. Afinal, não há amor ao nosso próximo sem cruz. “Só a cruz nos 
permite conhecer a incompreensível profundidade do amor” (Irmão 
roger de Taizé). Às vezes inclui sofrimento, dor, momentos difíceis. 
Entretanto, o próprio JESUS NOS DÁ TAMBÉM A rECEITA: “TEN-
DE COrAGEM, EU VENCI O MUNDO” (Jo 16,33).
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. e vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção. 
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PArA rEFlETIr
1. Como olhamos para os erros dos nossos irmãos? 
2. Buscamos perdoar a quem nos ofendeu? 
3. Temos consciência de que com a força do Espírito Santo, podemos 

amar verdadeiramente nossos irmãos, pois a força não vem de nós?
 
ORAÇÃO
dir.: Deus da unidade, vós nos colocais unidos como uma vinha em 
vosso Filho Jesus. Que o vosso amoroso Espírito permaneça em 
nós, em encontros paroquiais e reuniões com pessoas que profes-
sam a fé de forma diferente. Fazei que juntos possamos vos celebrar 
com alegria. Vós revelais a nós vosso amor, através de Cristo e atra-
vés de nossos irmãos e irmãs. 
todos: abri nossos corações para acolhermos uns aos outros com 
nossas diferenças e vivermos em clima de perdão. fazei-nos viver 
unidos em um só corpo, para que venha à luz o dom que é cada 
pessoa. Que juntos possamos todos ser um reflexo do Cristo vivo. 
amém.

CANTO (https://youtu.be/YktF4PMim2w)
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão (bis).
1. Eis que Eu vos dou o meu Novo Mandamento / Amai-vos uns aos 

outros como Eu vos tenho amado.
2. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos / Amai-

vos uns aos outros como Eu vos tenho amado.
3. Como o Pai sempre me ama, assim também Eu vos amei / Amai-

vos uns aos outros como Eu vos tenho amado.

COMPROMISSO DESTE ENCONTRO
Como fruto deste encontro, procuremos viver melhor o amor ver-
dadeiro ao próximo.

(Oração final para todos os dias na página 6)
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QUINTO DIA 
Orando juntos: “Já não vos chamo servos… 

chamo-vos amigos” (Jo 15,15).

dir.: “Eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi junto de meu 
Pai eu vos dei a conhecer” (Jo 15,15b). Na vinha, que é o próprio Je-
sus, o Pai se torna nosso vinhateiro, que nos planta, cuida e também 
nos poda para nos fazer crescer. 

Leitor 1: O dicionário diz que “amigo” é alguém que ama. Vimos no 
encontro anterior que amor é incondicional, amar é até a cruz. Aqui 
Jesus está dizendo que somos seus amigos. Logo, está dizendo que 
nos amou até a cruz. Um detalhe é que a tradução do texto fala: já 
não vos chamo (no presente) servos, mas CHAMO (no presente) de 
amigos. É hoje, é agora, é nesse tempo que Jesus chama a cada um 
de nós de “amigos, ou seja, de amados”.

Leitor 2: Diante desse mundo conturbado em que vivemos, neces-
sário se faz não perdemos de vista que estamos INSErIDOS EM 
CrISTO, e assim se Ele é por nós, quem será contra nós?! (rm 8,31). 
Todos: Deus não despreza seus filhos amados!

PALAVRA DE DEUS
dir.: O texto que ouviremos a seguir, nos fortalece, anima e confor-
ta. Escutemos atentamente:

CANTO (https://youtu.be/w54BAMdU5Go)
aleluia! aleluia! aleluia! aleluia! aleluia! (bis)
Frente à loucura dos homens / Aleluia, aleluia / Vive a loucura do 
amor / Aleluia, aleluia!

texto bíblico: Jo 15, 15

(Momento de silêncio, reflexão e partilha)
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Leitor 1: Vale lembrar que, como Jesus nos ensina, o fato de termos 
a certeza desse amor incondicional Dele por nós, não quer dizer 
que vamos ficar de braços cruzados, saboreando esse amor. É pre-
ciso ir à luta e amar também os irmãos. 

Leitor 2: Saber que somos seus amigos é força para que nesse mun-
do percebamos os males do sofrimento e dos conflitos. Pela solida-
riedade com aqueles que sofrem, permitimos que o amor de Cristo 
circule através de nós. 
todos: o mistério pascal gera fruto em nós quando oferecemos 
amor aos nossos irmãos e irmãs e alimentamos esperança no mun-
do. espiritualidade e solidariedade estão inseparavelmente ligadas.

Leitor 1: A nossa amizade com Jesus, precisa refletir em amizade 
pelos irmãos. Como seguidores do Mestre, do Amado, do Amigo 
precisamos também fazer o que Ele nos mandou. Sermos amigos, 
ou seja, amar o próximo e cuidar dele, como o Bom Pastor cuida de 
suas ovelhas.
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. e vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção. 

PArA rEFlETIr
1. Qual o verdadeiro sentido do amor de Jesus por nós? 
2. Amamos nossos irmãos como Jesus nos ensinou? 
3. Temos consciência desse amor de Jesus por nós?
 
ORAÇÃO
dir.: Dispostos a nos empenharmos para viver a amizade de Jesus 
em nosso dia a dia, rezemos: 
todos: “obrigado, Pai de bondade, por nos teres dado Jesus. obri-
gado pelo seu grande amor por nós a ponto de morrer para nos 
salvar. obrigado por que ele me escolheu e nunca me rejeita, mes-
mo quando sou infiel”. 



ARQUIDIOCESE DE MARIANA  •  NOVENA DE PENTECOSTES 2021   |    23

Leitor 2: A melhor maneira de se relacionar com Deus é através da 
oração. Na regularidade de nossa oração comum, o amor de Jesus 
desponta dentro de nós, não sabemos como. A prece comum, po-
rém, não nos dispensa da oração pessoal. Uma sustenta a outra. 
Cada dia, reservemos um tempo para renovar nossa intimidade 
pessoal com Jesus Cristo.

dir.: Deus da única vinha, vós nos chamais para permanecer em vos-
so amor em tudo que fazemos e dizemos. Tocados por vossa bonda-
de, concedei-nos ser um reflexo desse amor em nossos lares e locais 
de trabalho. Que possamos pavimentar o caminho para construir 
pontes sobre as rivalidades e superar as tensões. 
todos: Senhor Jesus, vossa vida inteira foi oração, perfeita harmonia 
com o Pai. através de vosso espírito, ensinai-nos a orar de acordo 
com vosso desejo de amor. Que os fiéis do mundo inteiro se unam em 
intercessão e louvor, e venha o vosso Reino de amor. amém!

CANTO ( https://youtu.be/QiJw4A_b_sQ)
1. Obrigado, Senhor / porque És meu amigo / Porque sempre comi-

go / Tu estás a falar. / No perfume das flores / na harmonia das 
cores / e no mar que murmura / Teu nome a rezar.

Escondido tu estás / No verde das florestas / Nas aves em festa / 
No sol a brilhar / Na sombra que abriga / na brisa amiga / Na fonte 
que corre / Ligeira a cantar.
2. Te agradeço ainda / porque na alegria / ou na dor de cada dia / 

posso te encontrar. / Quando a dor me consome / murmuro o teu 
nome / e mesmo sofrendo / eu posso cantar.

COMPROMISSO DESTE ENCONTRO
O fruto deste encontro será o esforço para tratar as pessoas com 
bondade e gentileza. Viver a verdadeira amizade.

(Oração final para todos os dias na página 6)
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SEXTO DIA 

Deixando-se transformar pela Palavra: 
“Vós já estais purificados pela Palavra” (Jo 15,3)

dir.: Estar purificado pela palavra é se tornar profeta, é ser como 
Pedro, que de um homem medroso escondido após a morte de Je-
sus, é purificado pelo Espírito Santo e sai pregando para mais de 
três mil pessoas (At 2,14-41).

Leitor 1: Vivemos numa época que é perturbadora e, ao mesmo 
tempo magnífica, um tempo perigoso, marcado por mortes, dor e 
insegurança, mas também por novas conquistas e descobertas. Ser 
transformado pela palavra é se deixar envolver por ela a ponto de 
não ter medo de gritar contra as injustiças sociais, as situações que 
causam desamor e geram a morte. 

Leitor 2: Ser transformado pela palavra é também buscar o diálo-
go como nos ensina a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. 
Precisamos evitar os entendimentos pessoais, a conclusão própria e 
oportunista sobre o que quer dizer a palavra de Deus. A Teologia nos 
ensina que individualismo é anticristão. Logo, o estudo, entendimento 
e pregação da Palavra só têm valor dentro do espírito de comunhão. 

PALAVRA DE DEUS
dir.: Quando estamos unidos a Jesus é quando produzimos mais 
frutos. Escutemos atentamente: 

CANTO (https://youtu.be/QiJw4A_b_sQ)
aleluia, aleluia, aleluia/aleluia, aleluia, aleluia
1. Quando estamos unidos, estás entre nós. / E nos falarás da tua 

vida.
2. Este nosso mundo sentido terá / Se tua palavra renovar.
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texto bíblico: Jo 15,1-3

(Momento de silêncio, reflexão e partilha)

Leitor 1: Jesus causou uma verdadeira revolução por tudo que 
disse e realizou. Assustou alguns, revoltou a outros, e também en-
tristeceu muita gente, sobretudo gente de coração fechado, como 
aquele jovem rico. Por outro lado, a maioria se alegrou com o poder 
de suas palavras, que libertou, curou, salvou, trouxe alegria, espe-
rança, acolhida. E acima de tudo pela ressurreição, garantia da nos-
sa vitória sobre o mal e a morte.

Leitor 2: Para viver verdadeiramente o Evangelho, ou seja, ser 
transformados de fato pelo poder da palavra de Jesus, necessário 
se faz deixar essa palavra nos envolver a ponto de não temer ser 
hoje “Jesus’ na comunidade. Esse mesmo Jesus que não teme revol-
tar, revolucionar, alegrar, entristecer, curar, desde que guiados pelo 
Espírito Santo.
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. e vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção. 

PArA rEFlETIr
1. Temos coragem de nos deixar purificar de fato pela Palavra de 

Deus? 
2. Estamos sendo verdadeiramente sinais vivos de conversão em 

nossa comunidade? 
3. Temos consciência de que não podemos ficar de braços cruzados 

uma vez que comungamos o Pão da Palavra e da Eucaristia?
 
ORAÇÃO
dir.: Dispostos a nos empenharmos para construir uma sociedade 
transformada pela força da Palavra, rezemos: 
todos: Na Sagrada Escritura. Bendito sois por vosso poder trans-
formador. ajudai-nos a escolher a vida e guiai-nos com vosso es-
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pírito, para experimentar a felicidade que quereis tanto partilhar 
conosco. Senhor Jesus, Príncipe da Paz, acendei o fogo do vosso 
amor em nós, para que suspeitas, discórdia e desentendimento te-
nham fim na Igreja. Que caiam as paredes que nos separam. Assim 
seja. amém.

CANTO (https://youtu.be/X6yE5Qd6daE) 
1. Se calarem a voz dos profetas / As pedras falarão / Se fecharem 

uns poucos caminhos / Mil trilhas nascerão. / Muito tempo não 
dura a verdade / Nestas margens estreitas demais / Deus criou o 
infinito pra vida ser sempre mais.

É Jesus este pão de igualdade / viemos pra comungar / com a luta 
sofrida do povo / que quer ter voz, ter vez, lugar. / Comungar é 
tornar-se um perigo / viemos pra incomodar. / Com a fé e a união 
nossos passos um dia vão chegar.
2. O Espírito é vento incessante / Que nada há de prender / Ele so-

pra até no absurdo / Que a gente não quer ver. / Muito tempo não 
dura a verdade...

3. No banquete da festa de uns poucos / Só rico se sentou / Nosso 
Deus fica ao lado dos pobres / Colhendo o que sobrou. / Muito 
tempo não dura a verdade...

 
COMPROMISSO DESTE ENCONTRO
Nosso compromisso de hoje é nos deixar transformar pela Palavra 
de Deus dominando as nossas vontades e acolhendo a vontade de 
Deus. Nosso compromisso de hoje será o exercício do domínio de si.

(Oração final para todos os dias na página 6)
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SÉTIMO DIA: 
acolhendo outros: “ide produzir frutos, 

frutos que permaneçam” (Jo 15, 16b)

dir.: Em um mundo marcado pelo individualismo, onde cada um 
pensa em si e se esquece de que é parte de um grupo ou de uma 
comunidade, parece difícil falar de unidade. Mas o que ensina a Pa-
lavra de Jesus é que devemos estar sempre unidos. 

Leitor 1.: Acolher é ter um olhar de misericórdia, uma atitude com-
preensiva, agir de maneira tão amorosa que convença o outro que 
vale a pena esse amor. Um sorriso, um carinho, um olhar, até um 
bom dia são gestos que acolhem e confortam os irmãos.

Leitor 2: Mas há também a necessidade de uma acolhida prática e, mui-
tas vezes, material. Uma acolhida que seja uma doação, uma assistência 
material de algo que alguém precisa. Em tudo isso, vemos os frutos que 
Deus nos deu e quer que partilhemos com os nossos irmãos.

PALAVRA DE DEUS
dir.: No pequeno trecho que ouviremos a seguir, vamos refletir so-
bre a necessidade de nos deixarmos moldar pelo Espírito e produzir 
frutos no Senhor. Escutemos atentamente:

CANTO (https://youtu.be/oiaQ0jodA20)
Vai falar no evangelho / Jesus Cristo, aleluia! / Sua Palavra é alimen-
to que dá vida, aleluia! 
Glória a ti, Senhor. toda graça e louvor (bis).

texto bíblico: Jo 15, 16b
(Momento de silêncio, reflexão e partilha)

Leitor 1: Quando nos deixamos transformar por Cristo, seu amor 
em nós cresce e produz fruto. Acolher o outro é um modo concreto 
de partilhar o amor que está em nós. Ao longo de sua vida, Jesus 
acolheu aqueles que encontrou. Ele os ouviu e se deixou tocar por 
eles sem qualquer medo ou preconceito.
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Leitor 2: Ainda hoje ele nos chama para sermos colaboradores no 
seu cuidado incondicional. Às vezes algo pequeno, como um olhar 
bondoso, um ouvido aberto ao outro, ou nossa presença é suficiente 
para fazer uma pessoa se sentir acolhida. Quando oferecemos nos-
sas pobres habilidades a Jesus, ele as usa de modo surpreendente.
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. e vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção.

PArA rEFlETIr
1. Procuro colocar em prática o que escuto na Palavra de Deus? 
2. Será que tenho dado frutos de amor aos irmãos? 
3. Tenho consciência da necessidade de pedir sempre a força do Es-

pírito Santo?

ORAÇÃO
dir: Senhor, Deus da vida, vós nos chamais a ser louvor no meio do 
mundo e a acolher uns aos outros como dom da vossa graça. Que 
o vosso amoroso olhar, que repousa sobre cada pessoa, abra nos-
sos corações para recebermos uns aos outros exatamente como 
somos. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restau-
rador da vida. amém.

CANTO (https://youtu.be/4cIjWecjYCQ)
1. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos 

dons. / Acendei neles o amor com um fogo abrasador, vos pedi-
mos, ó Senhor.

E cantaremos aleluia / E a nossa terra renovada ficará. / Se o vosso 
espírito Senhor nos enviar.
2. Vós unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé, na 

unidade. / Pra buscar sempre a verdade e servir o vosso reino, 
com a mesma caridade.

NOSSO COMPROMISSO PARA ESTE ENCONTRO
Como fruto deste encontro vamos procurar viver a alegria, agradecendo 
a Deus pelo seu infinito amor por nós e confiando a Ele toda nossa vida.

(Oração final para todos os dias na página 6)
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OITAVO DIA
Crescendo na unidade 

“Eu sou a vinha, vós sois os ramos” (Jo 15, 5a)

dir.: Na véspera de sua morte, Jesus orou pela unidade daqueles 
que o Pai lhe dera: “que todos sejam um... para que o mundo creia”. 
Unidos a ele, como ramos na videira, partilhamos a mesma seiva 
que entre nós circula e nos vitaliza. Cada tradição procura nos levar 
ao coração de nossa fé: comunhão com Deus, através de Cristo, no 
Espírito. 

Leitor 1: Quanto mais vivermos essa comunhão, mais estaremos 
conectados a outros cristãos e a toda a humanidade. Paulo nos 
adverte contra uma atitude que já havia ameaçado a unidade dos 
primeiros cristãos: a absolutização da tradição própria de cada um, 
em detrimento da unidade do corpo de Cristo. Diferenças então se 
tornam fonte de divisão em vez de serem mutuamente enriquece-
doras. Paulo tem uma visão bem mais ampla; “Tudo é vosso, mas vós 
sois de Cristo, e Cristo é de Deus” (1 Cor 3,22-23). 
todos: acolher o outro é um modo concreto de partilhar o amor 
que está em nós.

Leitor 2: O desejo de Cristo nos compromete a seguir um caminho 
de unidade e reconciliação. Também nos compromete a unir nos-
sa prece com a dele: “que sejam um... a fim de que o mundo creia” 
(Jo 17,21). Nunca se conforme com o escândalo da separação entre 
cristãos que tão prontamente professam amor ao próximo e ainda 
assim permanecem divididos. Faça da unidade do corpo de Cristo 
sua apaixonada preocupação. 
todos: acolher o outro é um modo concreto de partilhar o amor 
que está em nós.
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PALAVRA DE DEUS
dir.: O texto que ouviremos a seguir, nos exorta a refletirmos sobre 
o sentido do amor que une. Escutemos atentamente:

CANTO (https://youtu.be/dMAY-AvK6NM)
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor; / quem em mim 
permanece, esse dá muito fruto.

texto bíblico: Jo 15, 5

(Momento de silêncio, reflexão e partilha)

Leitor 1: Divisões entre cristãos, que se afastam uns dos outros, são 
um escândalo porque nos afastam também de Deus. A oração de 
Jesus pela unidade é um convite para voltarmos a ele e assim ficar-
mos mais próximos uns dos outros, alegrando-nos com a riqueza da 
nossa diversidade. 

Leitor 2: Como aprendemos vivendo em comunidade, esforços para 
a reconciliação são custosos e pedem sacrifícios. Estamos sustenta-
dos pela prece de Jesus, que deseja que possamos ser um como ele 
é um com o Pai para que o mundo creia (Jo 17,21). Uma frase de uma 
pessoa muito simples, mas que ajuda a pensar o amor aos irmãos é 
a seguinte: “Viver em comunidade é: Deus com nóis, nóis com Deus 
e nóis com nóis”
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. e vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção. 

PArA rEFlETIr
1. Temos a coragem de pregar o Evangelho com a vida? 
2. Estamos dispostos a buscar a unidade mesmo na contramão dos 

individualistas? 
3. Temos consciência de que o Espírito Santo fortalece a nossa mis-

são mesmo sendo ela difícil?
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ORAÇÃO
dir.: Santo Espírito, chama vivificante e sopro delicado, vinde e per-
manecei em nós. 

Leitor 1:  renovai em nós a paixão pela unidade para que vivamos 
conscientes do laço que, em vós, nos une. 

Leitor 2: Que todos que se ligaram a Cristo em seu Batismo estejam 
unidos e juntos deem testemunho da esperança que os sustenta. 

Leitor 1:  Deus da vida, criastes todo ser humano à vossa imagem 
e semelhança. Cantamos vosso louvor pelo dom de nossas muitas 
culturas, expressões de fé, tradições e etnias. 

Leitor 2: Dai-nos coragem para combater a injustiça e o ódio base-
ado em raça, classe, gênero, religião e medo daqueles que não são 
como nós.
todos: amém!

CANTO (https://youtu.be/Efwil6lw1n8)
1. Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade / E que repar-

tindo o pão, a paz se faz realidade. / Que é preciso muito mais 
que um poema e um refrão / É preciso que o homem abra o seu 
coração.

a paz que é tão sonhada. / Cantada em canções tão lindas. / Só 
chegará até nós. / Quando ouvirmos a voz do Senhor.
2. Há milhares de menores desprezados por aí. / E há crianças ino-

centes que não têm pra onde ir. / “Eu estou presente neles, é a 
mim que rejeitais. / Se me negais vosso amor como quereis ter 
a paz?!

Nosso compromisso para este encontro
Como fruto deste encontro, vamos nos esforçar para termos mais 
paciência com o próximo, com a gente mesmo e com a vida.

(Oração final para todos os dias na página 6)
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NONO DIA 
Reconciliando com toda a criação: 

“Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa 
alegria seja perfeita” (Jo 15,11)

dir.: Através do Cristo crucificado e ressuscitado, um caminho de re-
conciliação foi aberto; a criação também está destinada a um futuro 
de vida e paz. Com os olhos da fé, vemos que o reino de Deus é uma 
realidade que está bem próxima, mas ainda é bem pequena, dificilmen-
te visível — como um grão de mostarda. No entanto, está crescendo.  

Leitor 1:  Mesmo no meio dos sofrimentos do nosso mundo, o Espí-
rito do ressuscitado está em ação. Ele nos anima a nos envolvermos 
- com todas as pessoas de boa vontade - numa busca incessante por 
justiça e paz, e no esforço de garantir que a terra seja de novo um lar 
para todas as criaturas. 
todos: Participemos do trabalho do espírito para que a criação em 
todo o seu conjunto continue louvando a deus.

Leitor 2: Quando a natureza sofre, quando seres humanos são es-
magados, o Espírito do Cristo ressuscitado nos convida a participar 
de seu trabalho de cura. A nova vida que Cristo nos traz, embora 
oculta, é uma luz de esperança para muitos. É um poço que jorra 
reconciliação para o conjunto da criação e contém uma alegria que 
vai bem além de nós.

PALAVRA DE DEUS
dir.: O texto que ouviremos a seguir nos convida a refletir sobre o 
sentido de nossa alegria em Jesus. Ele é o Senhor de nossa alegria. 
Escutemos atentamente:

CANTO (https://youtu.be/i6nrbxU2oSE)
Que alegria, Cristo ressurgiu. / No evangelho, Ele vai falar. / Entoe-
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mos nosso canto de louvor e gratidão / Sua Palavra, vamos aclamar!
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! / aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

texto bíblico: Jo 15,11

(Momento de silêncio, reflexão e partilha)

dir.: “louvado sejas, meu Senhor’, cantava São Francisco de Assis. Nes-
te gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode 
comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a 
uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços (cf. Laudato Si, n. 1)”.
todos: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, 
que nos sustenta e governa!

Leitor 1:  Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por cau-
sa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. 
Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, 
autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração humano 
ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que nota-
mos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. 

Leitor 2: Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, 
conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que «geme e sofre as 
dores do parto» (rm 8, 22). Esquecemo-nos de que nós mesmos so-
mos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é constituído pelos elementos 
do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e 
restaura-nos (cf. Laudato Si, n. 2)”.
todos: Quem foi ungido pelo espírito tem um compromisso com a 
vida. e vida plena e de qualidade. Para todos, sem distinção. 

PArA rEFlETIr
1. De que maneira, apesar do isolamento social, podemos levar a 

paz e a alegria? 
2. Nossas palavras e atitudes têm levado alegria aos irmãos? 
3. Tenho consciência de que o verdadeiro cristão conserva a alegria 

mesmo em meio às tribulações? 
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ORAÇÃO
dir.: Amando o próximo, temos a alegria do Senhor agindo em nos-
sos corações. rezemos:
todos: deus de ternura, nós vos agradecemos por nos terdes cria-
do e por vosso amor. agradecemos por vossa presença em nós e 
na criação. Que possamos aprender a olhar o mundo como vós o 
vedes, com amor. Na esperança dessa visão, possamos ser capa-
zes de trabalhar por um mundo onde floresçam a justiça e a paz, 
para glória do vosso nome. amém!

CANTO (https://youtu.be/m7vCLckRvMM)
1. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou./ 

A esperança deste chão brotou / e um povo novo deu-se as mãos 
e caminhou.

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. / Justiça e paz hão de 
reinar, e viva o amor.

2. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos 
irmãos. / Vamos lutando contra a divisão / e preparando a festa 
da libertação.

3. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança 
gritarão. / A força nova é o poder do amor / Nossa fraqueza é 
força em Deus libertador.

Nosso compromisso para este encontro
Para viver a unidade, a alegria, produzir bons frutos dependemos 
de algo que está na raiz da nossa espiritualidade: a fé. Entendemos 
fé não apenas como acreditar que Deus existe. Como diz São Tiago, 
isso até os demônios fazem. A verdadeira fé significa adesão à Pes-
soa e ao Projeto de Jesus Cristo. Nossa tarefa será, então, assumir 
verdadeiramente a fé como compromisso de vida.

(Oração final para todos os dias na página 6)


