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Acolhida e apresentação
Criar um ambiente acolhedor 

e silencioso desde a apresentação.

Canto:   Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. 
 Eu só encontro a paz e a alegria bem perto 
de Ti.

Saudação: Em nome do Pai e do Filho 
      e do Espírito Santo. Amém.
              
Dirigente: Convidamos você para este encontro 
da leitura orante da Palavra de Deus e juntas/os 
queremos refl etir sobre a afi rmação da nossa 
Profi ssão de Fé: Creio na Vida Eterna.
      
Leitor (a): A Igreja Católica nos ensina que a 
morte é o enigma que mais atormenta a condição 
humana, não apenas pela dissolução do corpo, 
mas também, pelo medo de que tudo acabe para 
sempre.  

Dirigente: Cristo ressuscitou com o seu próprio 
Corpo, mas não voltou a uma vida terrestre. 
Sendo assim, ensinou o IV Concílio do Latrão 
que “todos ressuscitarão com seu próprio corpo, que 
tem agora”; porém, este corpo será “transfi gurado 
em corpo de glória” (Fl 3,21), em “corpo espiritual” 
(1Cor 15,44).

Leitor (a): Cada pessoa “recebe em sua alma 
imortal a retribuição eterna a partir do momento 
da morte, num Juízo Particular que coloca sua 
vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de 
uma purifi cação, seja para entrar de imediato na 
felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato 
para sempre. No entardecer de nossa vida, seremos 
julgados sobre o amor” (Catecismo, 1022).

Todos: “Porque Deus tanto amou o mundo que eu 
o seu Filho Unigênito, para que todo o que n’Ele crer 
não pereça, mas tenha a vida eterna.” (Jo 3,16).

RECORDAÇÃO DA VIDA

Quais fatos desta semana nos chamaram 
atenção, seja em nossa família? Em nossa 
comunidade? No bairro? Na cidade? No país? 
Quais as alegrias que experimentamos?

(Incentivar a partilha)

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA

Canto: Palavra de salvação somente o céu tem pra 
dar, 
              por isso meu coração se abre para escutar.              

1º MOMENTO – LEITURA
Leitura do Evangelho de São Lucas 10, 25-28

O que diz a Palavra?
Procurar conhecer os elementos fundamentais do 
texto. Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do 

texto: contexto, lugares, pessoas. 
(Não é momento de interpretação do texto)

Dirigente:  Por sua Morte e Ressurreição, Jesus 
Cristo nos “abriu” o Céu. A vida dos bem-
aventurados consiste na posse em plenitude 
dos frutos da redenção operada por Cristo, 
que associou à sua glorifi cação celeste os que 
creram nele e que fi caram fi éis à sua vontade. O 
céu é a comunidade bem-aventurada de todos 
os que estão perfeitamente incorporados a Ele. 
(Catecismo, 1026).

(Incentivar a partilha)
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CREIO NA VIDA ETERNA

Tema: Jesus, por Sua Morte e Ressurreição 
nos “abriu” o Céu!

CREIO na

Vida Eterna



2º MOMENTO – MEDITAÇÃO

Proclamar novamente a Leitura 
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Leitura do Evangelho de São Lucas 10, 25-28

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?

Refl etir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras 
signifi cativas, aplicar a mensagem hoje...

SILÊNCIO

Dirigente: No versículo 28, Jesus responde 
citando, implicitamente, um texto de Lv 18,5: 
“Faça isso e viverás”. Importante observar que 
Jesus não diz “terá vida eterna”, mas diz “viverás”.
Em outros termos, o Jesus de Lucas quer 
provocar conversão nos discípulos e discípulas 
que estavam olhando para o céu esquecendo-
se de abraçar os desafi os do aqui e do agora, na 
terra. Olhe para o “aqui e agora!” Eis o caminho 
que leva à vida em plenitude.

(Incentivar a partilha)

Canto:   A vida pra quem acredita, 
 não é passageira ilusão.
 E a morte se torna bendita, 
 porque é nossa libertação.
 Nós cremos na vida eterna, 
 e na feliz ressurreição.
 Quando de volta à casa paterna, 
 com o Pai os fi lhos se encontrarão.

3º - MOMENTO – ORAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA

Leitura do Evangelho de São Lucas 10, 25-28

O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus
diante da Palavra lida e meditada?

Conversar com Deus a partir do texto, 
louvar, agradecer, pedir perdão...

SILÊNCIO

Momento de falar com Deus 
(motivar os participantes que façam sua oração 

em voz alta, um de cada vez)

Dirigente:  O Senhor nos recorda que a vida 
é um caminho em direção à eternidade; por 
isso, somos chamados a fazer frutifi car todos 
os talentos que temos, nunca esquecendo que 

não temos aqui a cidade estável, mas estamos à 
procura da cidade futura. (Ângelus, agosto 2019)

Canto:   Oh, vinde ver Jesus, o Salvador! 
 Da morte eterna salva o pecador;
 A todo que confi a em seu amor, 
 sim, vida eterna dá!

4º - MOMENTO – CONTEMPLAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA

Leitura do Evangelho de São Lucas 10, 25-28

Qual meu novo olhar a partir da Palavra?

SILÊNCIO

Motivar um profundo silêncio para que cada um se 
permita ouvir o chamado de Deus para um novo 

compromisso diante da Palavra.
Seja guardado no coração para ser colocado 

em prática no dia a dia.
O compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.

Pai Nosso...

Oração: Espírito Santo de Amor que possamos 
“caminhar juntos” no caminho de Jesus, em 
comunhão, na participação e missão, como 
Igreja povo de Deus a caminho da eternidade. 
Assim seja. Amém!

Dirigente:  Maria, Mãe de Deus e nossa Mae, 
caminha conosco. Ajudai-nos, ó Mãe, vós que 
tão bem soubestes acompanhar e seguir os 
passos do vosso Filho, com Ele plenamente vos 
identifi car, porque, também temente a Deus 
e aberta à ação do Espírito. Ajudai-nos, ó Mãe, 
a ter do vosso Filho mesmos pensamentos e 
sentimentos, para que digamos, como um dos 
que deram a vida por Ele: “Eu vivo, mas já não 
sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim.” (Gl 
2, 20). Ó Mãe, sois tão parecida com vosso Filho 
que, com Ele, estais na glória dos céus. Sois Mãe 
de Deus e nossa. 

Canto: Me chamaste para caminhar na vida contigo, 
         decidi para sempre seguir-Te, não voltar atrás.  
         Me puseste uma brasa no peito e uma fl echa na alma. 
         É difícil, agora, viver sem lembrar-me de Ti. 
         Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor. 
          Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti.

Dirigente: Permaneçamos unidos/as em nome 
da Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

Acolhida e apresentação
Criar um ambiente acolhedor 

e silencioso desde a apresentação.

Canto:   Banhados em Cristo, 
 somos uma nova criatura. 
 As coisas antigas já se passaram, 
 somos nascidos de novo! 
 Aleluia, aleluia, aleluia!

Saudação: Em nome do Pai e do Filho 
      e do Espírito Santo. Amém.
                    
Dirigente: Convidamos você para este encontro 
da leitura orante da Palavra de Deus e juntas/os 
queremos continuar refl etindo sobre a afi rmação 
da nossa Profi ssão de Fé: Creio na vida eterna.

Leitor (a): É preciso ter fé: Para temer o 
Senhor e Seu juízo, conscientes de que somos 
responsáveis pelo amor vivido e correspondido, 
ou não. Para viver no temor, confi antes na espera 
do grande dia do juízo fi nal, quando prestaremos 
contas de nossas obras de misericórdia..

Dirigente:  Meditar sobre o juízo fi nal não deve 
nos trazer medo. O juízo fi nal já está em curso, 
ele começa agora, durante a nossa existência. 
Este juízo é pronunciado em cada instante da 
vida, como referência do nosso acolhimento, 
com fé, da salvação presente e concreta em 
Cristo, ou então da nossa incredulidade, com 
o consequente fechamento em nós mesmos. A 
salvação é abrir-se a Jesus, e Ele salva-nos (Papa 
Francisco, 11/12/2013).

Todos: Maranatha: “Vem, Senhor Jesus”!

RECORDAÇÃO DA VIDA

Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, 
seja em nossa família? Em nossa comunidade? 
No bairro? Na cidade? No país? Quais as alegrias 
que experimentamos?

(Incentivar a partilha)

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA

Canto:   Louvor e glória a ti, Senhor. 
 Cristo, Palavra de Deus!
 Cristo, Palavra de Deus!
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Tema: Jesus nos concede o dom 
e a graça da vida eterna!
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1º MOMENTO – LEITURA

Leitura da Primeira Carta de São João 5, 10-13

O que diz a Palavra?
Procurar conhecer os elementos fundamentais do 
texto. Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do 

texto: contexto, lugares, pessoas. 
(Não é momento de interpretação do texto)

Dirigente: A primeira Carta de João tem como 
eixo central a confi ssão de que Jesus é o Filho 
de Deus: “Quem confessa que Jesus é o Filho de 
Deus, Deus permanece nele e ele em Deus” (1 Jo 
4,15). No centro da vida cristã, está o amor, e a 
nossa confi ssão de fé deve nos impulsionar para 
os serviços às pessoas mais necessitadas. Amar 
e ser amado nos torna participantes da essência 
divina. 

(Incentivar a partilha)

2º MOMENTO – MEDITAÇÃO

Proclamar novamente a Leitura 
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

 Leitura da Primeira Carta de São João 5, 10-13
Atualização da Palavra

O que esta Palavra diz para mim?
Refl etir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras 

signifi cativas, aplicar a mensagem hoje...

SILÊNCIO

Dirigente: Amor e conhecimento de Deus são 
inseparáveis. É amando que Deus permanece 
conosco. Amemo-nos: condição para operar a 
realidade de morte.

(Incentivar a partilha)

Canto:   Maranatha, Maranatha! 
 Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus.
 Somos este povo que o amor plantou,
 Mas o mundo novo inda não brotou.
 Todo dia, toda hora sempre tempo de 
esperar,
 O amanhã se fez agora e é preciso trabalhar, 
 Que este mundo novo mais cedo vai brotar.

3º - MOMENTO – ORAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA

Leitura da Primeira Carta de São João 5, 10-13

O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus
diante da Palavra lida e meditada?

Conversar com Deus a partir do texto, 
louvar, agradecer, pedir perdão...

SILÊNCIO

Momento de falar com Deus 
(motivar os participantes que façam sua oração 

em voz alta, um de cada vez)

Dirigente: “O amor de Deus Pai nunca esmorece, 
nem se cansa de nós; é amor que doa até ao extremo, 
até ao sacrifício do Filho. A fé doa-nos esta certeza, 
que se torna uma rocha segura na construção 
da nossa vida: nós podemos enfrentar todos os 
momentos de difi culdade e de perigo, a experiência da 
obscuridade da crise e do tempo da dor, sustentados 
pela confi ança de que Deus não nos deixa sozinhos e 
está sempre próximo, para nos salvar e nos levar à 
vida eterna” (Bento XVI, 30/01/2013).

Canto:   Que alegria andar ao brilho dessa luz, 
 vida eterna e paz no coração produz. 
 Oh! Aceita agora o Salvador Jesus, 
 e deixa a luz do céu entrar. 
 Deixa a luz do céu entrar, 
 abre bem as portas do teu coração.
 E deixa a luz do céu entrar.

4º - MOMENTO – CONTEMPLAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA
Leitura da Primeira Carta de São João 5, 10-13

Qual meu novo olhar a partir da Palavra?

SILÊNCIO

Motivar um profundo silêncio para que cada um se 
permita ouvir o chamado de Deus para um novo 

compromisso diante da Palavra.
Seja guardado no coração para ser colocado 

em prática no dia a dia.
O compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.

Pai Nosso...

Oração: Peçamos a Jesus o dom e a graça de 
alcançar a vida eterna, com as mesmas palavras 
de Jesus: “Eu garanto a vocês: quem ouve a minha 
palavra e acredita naquele que me enviou, possui 
vida eterna. Não será condenado, porque já passou 
da morte para a vida” (João 5, 24). Assem seja, 
Amém!

Dirigente: Quem é de Deus reconhece Jesus 
Cristo e O segue. Seguir Jesus implica ir além 
do assistencialismo e comprometer-se com a 
construção de uma sociedade justa e solidária 
em oposição às realidades que negam a vida do 
ser humano. Negar Jesus é rejeitar o próprio 
Deus. É não buscar o caminho da vida eterna, o 
qual seremos julgados por nossas ações.

Canto:   Eu creio num mundo novo, 
 pois Cristo ressuscitou.
 Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. 
 Em toda pequena oferta, na força da união. 
 No pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. 
 Na mão que foi estendida, 
 no dom da libertação.
 Nascendo uma nova vida, 
 eu vejo ressurreição.

Dirigente: Permaneçamos unidos/as em nome 
da Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

Acolhida e apresentação
Criar um ambiente acolhedor 

e silencioso desde a apresentação.

Canto:   Onde reina o amor, 
 fraterno amor. 
 Onde reina o amor, 
 Deus aí está.

Saudação: Em nome do Pai e do Filho 
      e do Espírito Santo. Amém.
                    
Dirigente: Amados irmãos e irmãs, convidamos 
você para mais um encontro da leitura orante da 
Palavra de Deus, em que vamos refl etir sobre a 
última afi rmação da nossa profi ssão de fé: Creio 
na Vida Eterna.

Leitor/a: “Em Jesus, Deus nos dá a vida eterna, dá a 
todos, e todos, graças a Ele têm a esperança de uma 
vida ainda mais verdadeira do que esta”, ensinou o 
Papa Francisco. 

Dirigente: Em sua homilia, o Papa destacou que 
a vida dada por Deus supera a imaginação da 
pessoa, porque Deus surpreende continuamente 
com o seu amor e misericórdia. 

Leitura Orante da Bíblia 2022  |  03

03
CREIO NA VIDA ETERNA

Tema: Em Jesus, Deus nos dá a vida eterna!



Leitor/a: Acreditar na Ressurreição está no 
núcleo, como exigência da fé e vivência cristã. 
“A morte fi cou para trás, não diante de nós. Diante 
de nós está o Deus dos vivos, está a derrota fi nal do 
pecado e da morte, o início de um novo tempo de 
alegria e de luz infi nita” (Homilia do Papa Francisco 
na recitação do Angelus, 10/11/2013).

Todos: A morte fi cou para trás, diante de nós está o 
Deus dos vivos!

RECORDAÇÃO DA VIDA

Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, 
seja em nossa família? Em nossa comunidade? 
No bairro? Na cidade? No país? Quais as alegrias 
que experimentamos?

(Incentivar a partilha)

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA

Canto:   É como a chuva que lava. 
 É como fogo que arrasa.
 Tua Palavra é assim, 
 não passa por mim sem deixar um sinal.

1º MOMENTO – LEITURA

Leitura do Evangelho de São João 6, 44-51

O que diz a Palavra?
Procurar conhecer os elementos fundamentais do 
texto. Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do 

texto: contexto, lugares, pessoas. 
(Não é momento de interpretação do texto)

Dirigente: Jesus nos ensina a vida verdadeira 
que não está na garantia das seguranças pessoais, 
nem na defesa dos próprios interesses, nem 
tampouco na abundância de bens materiais, mas 
na entrega, no despojamento da própria vida. 

(Incentivar a partilha)

2º MOMENTO – MEDITAÇÃO

Proclamar novamente a Leitura 
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Leitura do Evangelho de São João 6, 44-51

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?

Refl etir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras 
signifi cativas, aplicar a mensagem hoje...

SILÊNCIO

Dirigente: E Jesus afi rma: “quem comer deste 
pão nunca morrerá”. “Se alguém comer desse pão, 
viverá para sempre”. (João 6,50-51) Jesus é mais 
que o maná do deserto! Ele é o próprio Deus que 
se fez ser humano e, por isso, somente Ele pode 
dar a vida eterna a quem Nele crê. 

(Incentivar a partilha)

Canto:   Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai, 
 quem o recebe, não morrerá, 
 o último dia, vai ressurgir, viverá.

E quando amanhecer, 
 o dia eterno, a plena visão
 Ressurgiremos por crer,
 nesta vida escondida no pão.

3º - MOMENTO – ORAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA

Leitura do Evangelho de São João 6, 44-51

O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus
diante da Palavra lida e meditada?

Conversar com Deus a partir do texto, 
louvar, agradecer, pedir perdão...

SILÊNCIO

Momento de falar com Deus 
(motivar os participantes que façam sua oração 

em voz alta, um de cada vez)

Dirigente: No silêncio do nosso coração 
recordemos que Jesus disse: “quem crê tem a vida 
eterna”. Jesus conquistou a salvação para cada 
um/cada uma de nós através do seu sacrifício 
na cruz: “porque Deus amou ao mundo tanto, que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João 
3,16).

Canto:   Na comunhão Jesus se dá no pão, 
 O cordeiro imolado é refeição.
 Nosso alimento de amor e salvação, 
 Em torno desse altar somos irmãos.

O Pão da Vida és tu, Jesus, O Pão do Céu,
 o Caminho, a Verdade.
 Via de Amor, Dom de Deus, 
 nosso Redentor.

4º - MOMENTO – CONTEMPLAÇÃO

Proclamar novamente a LEITURA

Leitura da Primeira Carta de São João 5, 10-13

Qual meu novo olhar a partir da Palavra?

SILÊNCIO

Motivar um profundo silêncio para que cada um se 
permita ouvir o chamado de Deus para um novo 

compromisso diante da Palavra.
Seja guardado no coração para ser colocado 

em prática no dia a dia.
O compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.

Pai Nosso...

Oração: Jesus, nós vos adoramos, Filho 
unigênito de Deus, vindo ao mundo para dar às 
pessoas a vida em plenitude. Fazei crescer em 
nós esse amor para que um dia, ressuscitados, 
partilhemos convosco a alegria do Reino dos 
céus. Amém!

Dirigente: No encontro com irmãos e irmãs, e 
na atenta escuta suas necessidades, seja a fome 
de pão e/ou da Palavra, seguimos nas estradas de 
Jesus, como Igreja sinodal, atentos na escuta e 
na acolhida. A promessa de vida vem do próprio 
Cristo: “Quem comer deste pão viverá eternamente” 
(Jo 6, 58). Sim, viver em comunhão com Jesus 
nesta terra já nos faz passar da morte para a 
vida. Com nosso olhar fi xo em Jesus e com 
nossas voltadas ao Seu Projeto de Vida pra todas 
e todos, nossa vida será uma caminhada para o 
encontro defi nitivo com Ele, na eternidade.

Canto:  Eu vim para que todos tenham vida, 
 que todos tenham vida plenamente.

Dirigente: Permaneçamos unidos/as em nome 
da Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.
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