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QUARTO ENCONTRO

JESUS, DISCÍPULOS E SIMÃO PEDRO!
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ANO XXXVIII — REMESSA ESPECIAL PARA O MÊS DA BÍBLIA — SETEMBRO DE 2015 — Nº 3VENDA PROIBIDA

TEMA: Amar e servir!
PERSONAGENS: Jesus, discípulos e Simão Pedro.
TEXTO: Jo 13,1-20.
PALAVRAS-CHAVE: hora, amor, manto, toalha, bacia, 
lavar os pés, mestre e senhor. 
PERSPECTIVA: Seguir Jesus implica assumir a prática 
do amor-serviço.

Se eu lavei os pés de vocês, eu que sou o Senhor e o Mes-
tre, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. 
(Jo 13,14)

1. Preparar o ambiente

- Colocar no centro uma Bíblia, vela e preparar uma bacia, 
um jarro com água e uma toalha.

- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: No encontro de hoje, vamos refletir, aprofundar 
e rezar a atitude de Jesus servo. Que Ele nos ajude a assumir 
o serviço amoroso em nossa vida diária. Em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Dirigente: No encontro anterior, vimos que o bom 
Pastor dá a vida por suas ovelhas. O verdadeiro pastor 
ou pastora está sempre atento às necessidades uns dos 
outros. Antes de iniciar a reflexão de hoje, alguém tem 
uma experiência para contar sobre o gesto proposto 
no encontro anterior? Depois da partilha, encerrar com 
o refrão de um canto proposto pelo grupo.

Dirigente: A atitude de Jesus, Mestre e Senhor que serve, 
nos ensina que nossa missão cotidiana deve passar pelo 
serviço amoroso às pessoas com as quais convivemos. 
Vamos ler, em voz alta, o tema do nosso encontro de hoje: 

Todos: Amar e servir!

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: No dia 13 de março de 2011, a costa 
norte do Japão foi abalada por terremoto e tsunami. 
Devastação, morte e desespero! No meio de imagens e 
notícias chocantes, houve porém algumas notícias surpre-
endentes de humanidade. Um voluntário de distribuição 
de lanche afirma: “Formou-se uma longa fila de pessoas 
famintas e sofridas, numa praça da cidade devastada pelo 
tsunami. Era um dia frio com neve. Após longa espera, 
um menino machucado recebeu seu lanche e correu em 
direção de uma senhora idosa sentada no chão. Depois 
de entregar seu lanche a ela, voltou de novo à fila”. O 
voluntário lhe perguntou: “Aquela senhora é sua avó?” O 
menino respondeu: “Não, senhor, mas ela precisa de mais 
cuidados do que eu”.

Dirigente: O gesto desse garoto demonstra grande 
respeito e sensibilidade com uma pessoa necessi-
tada. No dia a dia, somos sensíveis às necessidades 
das pessoas que estão ao nosso redor? De que forma 
exercemos o serviço gratuito em nossa vida pessoal 
e comunitária?

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: No Antigo Oriente, o lavar os pés 
era um gesto de acolhida e de hospitalidade e, em sua 
origem, era feito pelo dono da casa. No decorrer do 
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tempo, tornou-se um serviço desprezado, feito por 
escravos, e, na casa em que não havia escravos, era 
realizado pelas filhas ou pela esposa do dono da casa. 
Em uma sociedade escravagista e hierárquica, ou seja, 
em um mundo organizado de maneira que o escravo 
servisse o senhor, Jesus, Mestre e Senhor, assume o 
serviço do lavar os pés, eliminando a desigualdade e 
as diferenças sociais e, ao mesmo tempo, propondo 
uma sociedade igualitária e fraterna. 

5. Leitura do texto

Dirigente: Que a Palavra de Deus possa encontrar morada 
em nossa vida! Que o Espírito de Deus nos conduza nessa 
caminhada. Cantemos: 

Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela 
é luz e verdade, precisamos acreditar.

Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome: fala, 
Senhor!
Sei que a resposta vem do meu ser: quero seguir-te para 
viver.
Mãos estendidas pedem meu pão. Devo parti-lo com meu 
irmão.

Leitora ou leitor 3: Ler Jo 13,1-20.

Dirigente: Para conversar

a) Qual o ensinamento de Jesus ao lavar os pés dos 
discípulos durante a refeição? 

b) Qual o sentido do gesto de Jesus de tirar o manto, 
amarrar a toalha e lavar os pés dos discípulos e, após 
terminar, retomar o manto e não tirar a toalha?

c) Por que Pedro tem dificuldade em aceitar que Jesus 
lave seus pés?

d) Qual a realidade da comunidade joanina que trans-
parece nesse texto?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: O gesto de Jesus lavar os pés de 
seus discípulos continua nos desafiando e nos convo-
cando para assumirmos o serviço. Somos chamados a 
amar e a servir. A prática do serviço gratuito não é fácil 
e exige de nós uma conversão constante. Não é fácil 
lavar os pés uns dos outros e menos ainda deixar que 
os outros lavem os nossos pés. Jesus é Mestre e Senhor 
pelo serviço que nasce de sua capacidade de amar, 
promovendo a relação de irmãos e amigos.

a) O que significa hoje lavar os pés uns dos outros?

b) Em nossa comunidade, quem assume os trabalhos 
mais difíceis e exigentes? 

7. Celebrando a vida

Dirigente: A exemplo de Cristo, somos chamados a 
assumir o serviço ao outro: “Vocês também devem lavar 
os pés uns dos outros” (Jo 13,14). Renovando a nossa 
disposição em assumir o projeto de Deus vivenciado 
por Jesus, vamos repetir esse gesto com as pessoas 
aqui presentes. Cada um poderá lavar o pé de um irmão 
ou uma irmã e dizer qual o serviço que quer assumir e, em 
seguida, deixar que a outra pessoa lave o seu pé, como 
sinal de humildade. 

Dirigente: De mãos dadas, vamos novamente professar 
que somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Que as 
nossas ações possam estar sempre a serviço da construção 
do Reino de Deus. Pai-nosso…

8. Preparar o próximo encontro

Dirigente: Para a próxima reunião, ler Jo 20,11-18, e, 
quem puder, leia as orientações para a preparação do 
quinto encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, peça 
ajuda a uma pessoa próxima.

- Distribuir as tarefas, combinar a data e o local da pró-
xima reunião.

9. Gesto concreto

Fazer uma lista dos serviços da comunidade, ver quem 
são as pessoas que os assumem e valorizar os serviços 
mais simples que, em geral, são desvalorizados.

Trazer um prato ou uma bebida para o lanche comu-
nitário.

10. Bênção final

Dirigente: Na cultura judaica, quem abençoa é a pessoa 
mais velha, por ser considerada mais sábia. Pedir que a 
pessoa que tem mais idade dê a bênção final.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 85-99 
do livro Permanecei no meu amor para dar muitos frutos (Jo 15,8-
9) – Entendendo o Evangelho de João, editado pela PAULUS em 
2015. O material deste encontro e também o livro indicado foram 
preparados pela equipe do Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudos que está a 
serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma leitura exegética, 
comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O Centro Bíblico 
oferece cursos regulares de formação bíblica em diferentes 
modalidades e presta assessorias a dioceses, paróquias, comuni-
dades, colégios e congregações religiosas. Maiores informações 
pelo tel. (11) 5181-7450. E-mail: contato@cbiblicoverbo.com.
br. Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br. Facebook: Centro 
Bíblico Verbo.
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QUINTO ENCONTRO

JESUS ESTÁ VIVO
E PRESENTE ENTRE NÓS!
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TEMA: Jesus está vivo e presente entre nós!
PERSONAGENS: Jesus e Madalena.
TEXTO: Jo 20,11-18.
PALAVRAS-CHAVE: chorar, meu Senhor, procurar, Pai, 
Deus, irmãos, deter.
PERSPECTIVA: Reavivar a certeza de que Jesus Cristo 
ressuscitou e continua presente entre nós, impulsio-
nando-nos para viver e testemunhar a vida cristã.
Então, Jesus lhe disse: “Maria!”. Ela voltou-se e exclamou 
em hebraico:

“Rabuni” – que quer dizer Mestre. (Jo 20,16)

1. Preparar o ambiente

- Arrumar o ambiente com flores, plantas, panos colori-
dos, e pôr no centro um galho de árvore ou uma planta. 
Colocar à disposição das pessoas papéis, pincéis e fita 
adesiva.

- Preparar um cartaz com o tema do encontro.

2. Acolhida

Dirigente: Procurar, ver, permanecer, experimentar, amar 
e testemunhar são palavras que estão muito presentes 
no Evangelho de João. Façamos memória da presença da 
Trindade, deixando-nos inundar por esse amor criador e 

gerador de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. Cantemos: Onde reina o amor, fraterno amor, 
onde reina o amor, Deus aí está.

Dirigente: Sejamos todos muito bem-vindos para esse 
encontro. No encontro anterior, refletimos sobre a atitude 
de Jesus que lava os pés de seus discípulos e pede que eles 
façam o mesmo. Para ser seguidor de Jesus é necessário 
amar e servir até o extremo. Antes de iniciar a reflexão de 
hoje, alguém tem uma experiência para contar sobre o 
gesto concreto proposto no encontro anterior? Depois da 
partilha, encerrar com o refrão de um canto escolhido pelo 
grupo.

Dirigente: Que a busca de Maria Madalena pelo Senhor 
possa inspirar nossa caminhada. No encontro de hoje, somos 
convidados a encontrar o Senhor em nós e em cada pessoa 
que caminha ao nosso lado. Vamos ler em voz alta o tema do 
nosso encontro de hoje.

Todos: Jesus está vivo e presente entre nós!

3. Motivando a conversa

Leitora ou leitor 1: Em nossa vida há pessoas a quem nós 
queremos muito bem, que nos ajudam a viver melhor. Quan-
do passamos muito tempo sem ver aquele amigo ou amiga 
sentimos saudade, e esse sentimento nos faz ir ao encontro 
do outro. Por que sentimos saudades de alguém?

Dirigente: Lembrando nossos amigos e amigas, quem desejar 
poderá escrever o nome de uma pessoa amiga e colocar na 
planta (galho ou outro suporte preparado pelo grupo). Dessa 
forma, as pessoas que amamos estarão presentes no nosso 
encontro. 

4. Situando o texto

Leitora ou leitor 2: A morte de uma pessoa amiga ou de 
um parente vem acompanhada de dor, de saudade, de 
ausência, de memórias do que a pessoa foi e das coisas 
que poderiam ser diferentes... Os parentes, num gesto de 
carinho e profundo amor, fazem de tudo para prestar uma 
última homenagem à pessoa que morreu, fazendo o velório 
e um enterro digno.

Maria Madalena, que representa a comunidade, junto 
ao sepulcro experimentou dor, angústia e sofrimento (Jo 
20,11-15). A busca de Maria Madalena foi escrita inspirada 
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na atitude da amada de Cântico dos Cânticos, que enfrenta 
várias dificuldades para encontrar o seu amado (Ct 3,1-4). 
Mesmo sofrendo, a mulher permanece próxima ao túmulo 
e tem a experiência de encontro com o Ressuscitado, ao ser 
chamada pelo nome.

5. Leitura do texto

Dirigente: Com o coração em festa, vamos acolher a Palavra 
de Deus, preparando-nos para o encontro com o Ressuscitado. 
Cantemos: 

O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! É o cordeiro pascal, 
aleluia, aleluia! Imolado por nós, aleluia, aleluia! É o 
Cristo, Senhor, ele vive e venceu, aleluia! O Cristo, Senhor, 
ressuscitou, a nossa esperança realizou: vencida a morte para 
sempre, triunfa a vida eternamente!  

Ou outro canto, conforme a escolha do grupo.

Leitora ou leitor 3: Ler Jo 20,11-18.

Dirigente: Para conversar

a) Como acontece o encontro entre Jesus Ressuscitado 
e Maria Madalena?

b) O que fez Maria Madalena reconhecer o Senhor Mes-
tre Jesus?

c) Qual a missão que Maria Madalena recebeu?

6. Iluminando a vida

Leitora ou leitor 4: Maria Madalena é a primeira teste-
munha da ressurreição. Esse encontro acontece porque a 
mulher venceu o medo. Em meio à situação de morte ela 
resistiu, permaneceu até encontrar o Senhor. Na comuni-
dade de João há muitas mulheres discípulas fiéis a Jesus 
que animam os demais a fazer o mesmo.

a) Como nós, mulheres e homens de nossa comunidade, 
continuamos buscando e anunciando a presença do 
Ressuscitado entre nós?

Levantar fatos concretos que representam vida ou pequenas 
conquistas na comunidade.

7. Celebrando a vida

Dirigente: A partir do texto que refletimos, o que nós temos 
para dizer a Deus? Encerrar esse momento com a oração do 
Pai-nosso e, formando um grande círculo, cantar ou rezar o 
refrão:

“Amigos para sempre é o que nós iremos ser, 
Na primavera ou em qualquer das estações, 
Nas horas tristes, nos momentos de prazer.
Amigos para sempre” (bis).

8. Gesto concreto

- Visitar uma pessoa que esteja passando por um mo-
mento de dificuldade na família, como, por exemplo: 
desemprego, doença, morte de um familiar ou outras 
razões.

- Continuar aprofundando o Evangelho de João e ver 
qual a melhor forma de ser a morada de Deus hoje.

9. Bênção final

Dirigente: O encontro entre Jesus Ressuscitado e Maria 
Madalena nos ensina que somos irmãos de Jesus e filhos 
de Deus. Da mesma forma que Maria Madalena foi enviada 
por Jesus para anunciar a sua Ressurreição, somos enviados 
para viver e testemunhar a Ressurreição de Jesus e sua 
presença viva em nosso meio. Que Deus-Pai nos abençoe 
hoje e sempre.

Todos: Amém.

Dirigente: Vamos estender a nossa mão sobre os alimentos 
que trouxemos. Deus abençoe esses alimentos, e que a nos-
sa partilha possa selar nossa amizade e nosso compromisso 
com a construção do seu Reino.

Todos: Amém.

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 101-119 
do livro Permanecei no meu amor para dar muitos frutos (Jo 15,8-
9) – Entendendo o Evangelho de João, editado pela PAULUS em 
2015. O material deste encontro e também o livro indicado foram 
preparados pela equipe do Centro Bíblico Verbo.


