
 
 

      ENCONTRO 29 / 28 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 João (15, 1-8) 
 

1Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. 2Todo ramo 

que, estando em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto 

limpa, para que produza mais fruto ainda. 3Vós já estais limpos pela 

palavra que vos tenho falado; 4permanecei em mim, e eu permane-

cerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se 

não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não per-

manecerdes em mim. 5Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem perma-

nece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 



podeis fazer. 6Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, 

à semelhança do ramo, e secará; e o apanham, lançam no fogo e o 

queimam. 7Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras perma-

necerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. 8Nisto é 

glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim vos tornareis 

meus discípulos. 
(tradução: Almeida Revista e Atualizada) 

 

 Temos plena consciência de que somos templo de Deus?  

 O que implica habitar e permanecer em Jesus? 

 Que frutos tem produzido na nossa vida a presença de Deus em 

nós através do Seu Espírito? 

 

Ser cristão é permanecer em Jesus.  É deixar-se habitar pelo Seu Es-

pírito. E Aquele que permanece em Jesus dá muitos frutos de cari-

dade e de justiça. Sem Cristo nada podemos fazer. 

 

Eu Vos louvo, Senhor, na assembleia dos justos. 

 

Cumprirei a minha promessa  

na presença dos vossos fiéis. 

Os pobres hão-de comer e serão saciados, 

louvarão o Senhor os que O procuram: 

vivam para sempre os seus corações. 

 

Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele 

todos os confins da terra; 

e diante d’Ele virão prostrar-se 

todas as famílias das nações. 



Só a Ele hão-de adorar 

todos os grandes do mundo, 

diante d’Ele se hão-de prostrar 

todos os que descem ao pó da terra. 

 

Para Ele viverá a minha alma, 

há-de servi-l’O a minha descendência. 

Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras 

e a sua justiça será revelada ao povo que há-de vir: 

«Eis o que fez o Senhor». 

(Salmo 21 (22), 26b-27.28.30.31-32) 

 

Testemunhas da Verdade, 

Não podeis ficar caladas: 

Ide proclamar bem alto 

O Senhor ressuscitado. 
 

Vós que sois a Igreja santa, 

Não mais fiqueis escondidos: 

Percorrei o mundo inteiro, 

Proclamando a Boa Nova. 
 

Sois na terra a luz de Cristo, 

Vós que fostes baptizados: 

O nosso mundo tem sede 

Das águas da vida eterna. 
 

Levai a paz e a alegria 

Às ilhas e continentes: 

Nem os ódios nem as guerras 

Vencerão a Humanidade. 



Jesus Cristo é a Passagem 

Para um mundo de esperança: 

Com Jesus ressuscitado, 

Em vós nasce o homem novo. 
 

Ressoem as vossas vozes, 

Gritai aos povos da terra: 

A vida já vale a pena, 

Pois Cristo venceu a morte. 
 

 (Hino da Hora Intermédia da Liturgia das Horas) 

 

 

Ao longo desta semana vou produzir os seguintes frutos … 


