
Encontro do 5º Domingo da Quaresma 
06 de abril de 2014 - Ano A 
Tema: Eu sou a Ressurreição e a Vida 
 
Acolhida: (Fazê-la espontaneamente). Ou: 
Sejam todos bem-vindos a este encontro com a Palavra de Deus, que nos ajudará em 
nossa caminhada de testemunho do Evangelho. 
 
Oração: (Os participantes também podem colocar suas intenções). 
Ó Deus, dai-nos a graça da fortaleza na fé em Jesus Cristo, Vosso Filho, para que se 
cumpra em nós a Sua palavra: “Quem vive e crê em mim, jamais morrerá”. Pedimos-
vos por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
 
Motivando o encontro: 
Neste Evangelho vemos Jesus se apresentando como a ressurreição e a vida, vida que 
ultrapassa definitivamente a vida biológica. É vida definitiva que supera a morte. 
 
Leitura do Evangelho: Jo 11,1-45 
 
Reflexão: 
O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o desígnio de Deus e dar aos homens a 
vida definitiva. Ser amigo de Jesus e fazer da vida uma entrega obediente ao Pai e um 
dom aos irmãos, é entrar na vida definitiva. Assim, os que vivem desse jeito, 
experimentam a morte física, mas não estão mortos, vivem para sempre em Deus. (“A 
vida eterna começa no Batismo. Atravessa a morte e não tem fim.” – cf. YOUCAT 
§156). 
Temos que ser como Marta: conhecer a Palavra e aprofundar nossa fé para, preparados, 
darmos razão daquilo que cremos. O conhecimento da nossa fé aproxima-nos  de Deus, 
pois “só amamos o que conhecemos”. Temos também que ser como Maria: procurar a 
intimidade com o Senhor a ponto de os nossos corações abrirem-se inteiramente a Ele e 
nos relacionar amorosamente. Desta maneira irão acontecer os milagres em nossas vidas 
e na vida daqueles que amamos e queremos o bem. 
                                                                                                                                                                                                                           
Questionamentos: 
- Diante da certeza que a fé nos dá, somos convidados a viver a vida sem medo. Como 
posso superar o medo da morte? 
- Como tem sido a minha existência: egoísta ou de amor? Fechada ou de partilha? Que 
termina na morte ou que promove a vida? 
 
Contemplação: (Colocar uma música suave de fundo). 
Em silêncio vamos contemplar Jesus que nos ajuda a ir além do fato da morte e  nos 
leva a nos abrirmos a esta realidade de vida eterna. 
 
Preces: 



Assim como Jesus se comoveu com a dor das irmãs de Lázaro, Ele sempre se comove 
com nossas dores. Peçamos que Ele nos ajude a compreender este mistério. 
 
- Por todos nós que cremos, para que busquemos sempre vivenciar e testemunhar o 
Evangelho e assim contribuir para a conversão dos irmãos, rezemos ao Senhor: 
T – Senhor, escutai a nossa prece. 
 
- Para que saibamos reconhecer nos irmãos a face de Jesus Cristo, mesmo quando 
estiver desfigurada, rezemos ao Senhor: 
 
Compromisso para a semana: 
Procurar os afastados da comunidade, incentivando-os a participar da Igreja. 
 
Encerramento: 
Peçamos a intercessão materna de Maria, rezando uma dezena do Rosário, entregando a 
Deus nossa semana e o compromisso assumido. 


