
 
 

      ENCONTRO 32 / 21 MAI 
 

Todo o poder Me foi dado  
no Céu e na terra 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor: 

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

Conclusão do santo Evangelho segundo São Mateus (28,16-20) 
 

Naquele tempo, 

os onze discípulos partiram para a Galileia, 

em direcção ao monte que Jesus lhes indicara. 

Quando O viram, adoraram-n’O; 

mas alguns ainda duvidaram. 

Jesus aproximou-Se e disse-lhes: 

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 

Ide e ensinai todas as nações, 

baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. 

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 



 Quais a atitudes dos discípulos diante da visão de Cristo Ressus-

citado? 
 

 O que devem os discípulos anunciar a todas as nações? 
 

 Como é a nova presença de Cristo aos seus? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Antes de subir aos Céus, Jesus apresenta-se aos discípulos como Se-

nhor do Céu e da terra e envia-os em missão. Sob a presença do Res-

suscitado os discípulos são chamados diante de todas as nações a 

batizar e ensinar conforme o que aprenderam de Jesus.    

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Ergue-Se Deus, o Senhor, 

em júbilo e ao som da trombeta. 

 

Povos todos, batei palmas, 

aclamai a Deus com brados de alegria, 

porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, 

o rei soberano de toda a terra. 

 

Deus subiu entre aclamações, 

o Senhor subiu ao som da trombeta. 

Cantai hinos a Deus, cantai, 

cantai hinos ao nosso rei, cantai. 

 

Deus é rei do universo: 

cantai os hinos mais belos. 

Deus reina sobre os povos, 

Deus está sentado no seu trono sagrado. 



5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Jesus é o caminho 

A verdade e a vida. 

 

Porque Ele está connosco, 

Enquanto o tempo é tempo, 

Ninguém espere, para O encontrar, 

O fim dos dias... 

Abrindo os olhos, 

Busquemos o seu rosto e a sua imagem. 

Busquemo-l’O na vida, sempre oculto 

No íntimo do mundo, como um fogo. 

 

Porque Ele está connosco 

Nesta hora de violência, 

Pensemos que Ele vive, fala e sente 

Em quem padece. 

Alerta, ó almas! 

Volvamos para Ele os nossos passos. 

Sigamos os seus gestos com que acena 

Aos homens, sobre a cruz das grandes dores. 

 

Porque Ele está connosco 

Nos dias de fraqueza, 

Ninguém espere conservar o alento 

Sem O chamar... 

De mãos ao alto, 

Gritemos para Ele a nossa angústia. 

Prostremo-nos, orando, aos pés d’Aquele 

Que apaga em nós as manchas do pecado. 



Porque Ele está connosco, 

Tal como na manhã 

De Páscoa, não faltemos ao banquete 

Do sangue derramado, 

Comamos do seu pão, 

Bebamos do seu cálice divino, 

Sinal do seu amor até ao fim! 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Ao longo desta semana vou levar a mensagem do Evangelho a… 


