
 
 

      ENCONTRO 27 / 14 ABR 
 

 

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.

 

Momento de silêncio. 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 35-48) 
 

35Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como 

fora por eles reconhecido no partir do pão. 36Falavam ainda estas coi-

sas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja con-

vosco! 37Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam esta-

rem vendo um espírito. 38Mas ele lhes disse: Por que estais perturba-

dos? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? 39Vede as minhas 

mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e verificai, porque 



um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. 40Di-

zendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41E, por não acreditarem 

eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes 

disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? 42Então, lhe apresenta-

ram um pedaço de peixe assado [e um favo de mel]. 43E ele comeu na 

presença deles. 44A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que 

eu vos falei, estando ainda convosco: importava se cumprisse tudo o 

que de mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Sal-

mos. 45Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Es-

crituras; 46e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de pade-

cer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia 47e que em seu nome 

se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as na-

ções, começando de Jerusalém. 48Vós sois testemunhas destas coisas.  
 

(tradução: Almeida Revista e Atualizada) 

 

 Os discípulos tiveram grande dificuldade em chegar à fé na res-

surreição. Tenho dificuldade em acreditar na ressurreição de 

Cristo? Quais os principais obstáculos na fé na Ressurreição?   

 

 Cristo disse aos discípulos: «Vós sois testemunhas de todas as 

estas coisas». Tenho sido testemunha da Ressurreição de Je-

sus? Quais os principais obstáculos ao anúncio da fé na ressur-

reição? 

 

Jesus apresenta-se aos Seus discípulos que estavam tristes e des-

centres.  Jesus revela que existe uma identidade entre o Crucificado 

e o Ressuscitado e envia os discípulos em missão. cumprimento da 

vontade do Pai, Jesus livremente caminha para a cruz. Maltratado e 



rejeitado Jesus enfrenta a situação com serenidade e paciência. O 

amor tudo supera. 

 

Fazei brilhar sobre nós, Senhor, 

a luz do vosso rosto. 

 

Quando Vos invocar, ouvi-me, ó Deus de justiça. 

Vós que na tribulação me tendes protegido, 

compadecei-Vos de mim 

e ouvi a minha súplica. 

 

Sabei que o Senhor faz maravilhas pelos seus amigos, 

o Senhor me atende quando O invoco. 

 

Muitos dizem: «Quem nos fará felizes?» 

Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. 

 

Em paz me deito e adormeço tranquilo, 

porque só Vós, Senhor, 

          me fazeis repousar em segurança. 
(Salmo 4, 2.4.7.9) 

 

Vós que testemunhastes a alegria 

De ver Cristo Jesus ressuscitado, 

Anunciai que já nasceu o dia 

Em que o homem é salvo do pecado. 

 

Levai a grande festa ao mundo inteiro, 

Proclamai às nações a Boa Nova. 

Em Cristo, Deus e Homem verdadeiro, 

A velha humanidade se renova. 



Chegam, enfim, os tempos gloriosos, 

Exultam sobre a terra os altos montes, 

Brilham no céu os astros jubilosos, 

Cantam as águas nas alegres fontes. 

 

Cristo ressuscitou, venceu a morte, 

O seu corpo se envolve em luz divina. 

Eis o Sol da esperança, eis o Deus forte 

Que nos liberta e que nos ilumina. 

 

A nova criação hoje começa; 

Jamais triunfará o vil pecado. 

O Senhor nos cumpriu sua Promessa 

No sangue do Cordeiro imaculado. 
 

 (Hino de Laudes da Liturgia das Horas) 

 

 

Nesta semana: A quem vou levar a alegria da ressurreição? 


