
Encontro do 5º Domingo da Quaresma 

22 de março de 2015 - Ano B 

Tema: Se o grão de trigo cair na terra e morrer, produzirá muito fruto. 

 

 

Acolhida: (O animador, se preferir, pode fazer a acolhida espontânea) ou:  

Sejam todos bem-vindos a este encontro de irmãos, sabedores de que o culto a Deus, 

para ser autêntico, deve levar à prática do amor, em favor da vida, na esperança de um 

mundo diferente e de paz. 

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Motivando o encontro: 
Nossa caminhada no tempo de Quaresma já nos antecipa o sentido da Páscoa de Jesus. 

Na leitura do Evangelho de hoje, recebemos de Jesus o anúncio de que sua glória passa 

pela experiência do grão que cai na terra para produzir e dar vida a todos os povos. A 

glória de Jesus consiste em dar sua vida, para que nasça um mundo diferente, novo, sem 

o domínio do mal. 

 

Leitura do Evangelho: Jo 12, 20-33 

 

Reflexão: 
A partir do Evangelho que ouvimos, dois aspectos se destacam: A missão da 

comunidade representada em Felipe e André, abertos aos Gregos, e a lição de Jesus, que 

ensina a todos nós doarmo-nos à vida, a exemplo Dele, como o grão de trigo. A Páscoa 

de Jesus hoje acontece em todas as pessoas e grupos que promovem a vida, a dignidade 

humana, a esperança e a paz, enfrentando as forças do mal que geram morte em nossa 

sociedade. Da morte de um grão nasce a espiga que dará o pão. É o milagre da vida que 

nasce da morte, a ressurreição. 

 

Questionamentos: 

1-O que eu, como batizado, faço para que o mundo em que vivo encontre o rumo da 

salvação, da vida plena que Deus deseja para todos e que é oferecida em Jesus? 

2-Qual o sentido que dou ao sofrimento e à morte? 

3-O que nosso grupo pode fazer para que haja vida e vida em abundância? 

 

Contemplação: (Se possível, colocar uma música de fundo). 

Por um instante e em silêncio vamos contemplar Jesus que assume o caminho do 

serviço, da doação, do grão de trigo que morre para produzir fruto, do discípulo que doa 

sua vida para proclamar uma vida maior, a vida eterna. 

 

Preces: 

- Senhor, iluminai o nosso coração para vos seguir pelos caminhos do serviço e da 

solidariedade, renovando nossa aliança e aderindo ao seu projeto de amor. Rezemos: 

Senhor, escutai a nossa prece. 

 - Senhor, fazei morrer em nós o “homem velho”, ligado ao egoísmo, ao mal, ao pecado, 

e tornai-nos “homens novos”, santos, transformados e animados pelo vosso amor. 

Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. 

- Senhor, fazei que aceitemos a cruz de nossa vida, como passagem necessária para a 

ressurreição e a alegria plena. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. 

 



Abrir espaço para que cada membro do grupo coloque suas intenções. 

 

Oração:  

Abri-nos, ó Senhor, o coração para conservarmos a Palavra de Jesus e estarmos ávidos 

em pô-la em prática. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. Amém. 

 

Compromisso para a semana: 
Podemo-nos comprometer ao longo desta semana em: 

(1) Visitar um enfermo e pedir a ele que me ajude a compreender o sentido do  

sofrimento e da dor. 

(2) Preparar-me para a Páscoa, fazendo uma boa confissão. 

(3) Como membro da comunidade, participar das iniciativas tomadas em defesa da vida. 

 

Encerramento: 

Unidos ao Imaculado Coração de Maria, rezemos uma dezena do Rosário por todas as 

pessoas que vivem sua vida em favor dos outros, e que mais cristãos entendam que esta 

é a missão de todos os batizados. 

 

 


