
 
 

      ENCONTRO 27 / 16 ABR 
 

A Ressurreição de Cristo: 
oito dias depois … 
 
Oração inicial 

«Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  

e renovareis a face da terra. 

 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 

 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 
19 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as por-

tas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades 

judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja con-

vosco!» 20 Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos enche-

ram-se de alegria por verem o Senhor. 21 E Ele voltou a dizer-lhes: «A paz 

seja convosco! Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio a vós.» 
22 Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo. 23 

Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados; àqueles a 



quem os retiverdes, ficarão retidos.» 24 Tomé, um dos Doze, a quem cha-

mavam o Gémeo, não estava com eles quando Jesus veio. 25 Diziam-lhe os 

outros discípulos: «Vimos o Senhor!» Mas ele respondeu-lhes: «Se eu não 

vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal 

dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito.» 26 Oito dias depois, 

estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando 

as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: «A paz seja 

convosco!» 27 Depois, disse a Tomé: «Olha as minhas mãos: chega cá o teu 

dedo! Estende a tua mão e põe-na no meu peito. E não sejas incrédulo, mas 

fiel.» 28 Tomé respondeu-lhe: «Meu Senhor e meu Deus!» 29 Disse-lhe Jesus: 

«Porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto!» 
 

(Jo 20,19-29) 
 

 Qual a atitude dos discípulos e a atitude de Jesus? 

 Quais os três comportamentos fundamentais realizados por Jesus? 

 Como vivenciou Tomé estes acontecimentos? 

 Dois modos diferentes de ver ou é necessário acreditar para “ver”?  

 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

 Afirmou Santo Agostinho: “Cremos para compreender e compreen-

demos para crer”. Que medos me mantêm na escuridão da noite e 

me impede de sentir a alegria do Ressuscitado? 

 

 A experiência com o Cristo ressuscitado abriu os olhos dos apósto-

los à fé. Como tem sido a minha experiência com o Senhor Ressus-

citado? Tenho cultivado o relacionamento com Ele, sobretudo por 

meio da Eucaristia, principal alimento da fé? 

 

 Que semelhanças existem entre as atitudes de Tomé e as minhas 

atitudes perante a Ressurreição de Jesus Cristo? 

 



4º Passo Oratio / Oração 
 

Jesus Mestre, 

que eu pense com a tua inteligência 

e com a tua sabedoria. 

Que eu ame com o teu Coração... 

Que eu veja sempre com os teus olhos. 

Que eu fale com a tua língua. 

Que eu ouça somente com teus ouvidos. 

Que eu saboreie aquilo que tu gostas. 

Que as minhas mãos sejam as tuas. 

Que os meus pés sigam os teus passos. 

Que eu reze com as tuas orações. 

Que meu tratamento seja o teu. 

Que eu celebre como tu te imolaste. 

Que eu esteja em ti e tu em mim, 

de modo que eu desapareça. 

 

(Bem-aventurado Tiago Alberione, fundador das famílias Paulinas) 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

“Meu Senhor e meu Deus!” 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Exercita a confiança em Deus, entregando a Ele os trabalhos de cada dia, 

as tuas preocupações e os desafios que terás de enfrentar.  

 

Confie que o Senhor está sempre ao teu lado. 

 

Recorda-te que a tua missão não se concretiza apenas com o teu esforço, 

mas realiza-se por Ele, com Ele e Nele. 

 


