
 

(Período 09 de março a 13 de março) 

2º Encontro: A vida é dom. "Se conhecêsseis o dom de 

Deus!" 

 

Ambientação: Preparar uma mesa com velas, cruz e a 

Bíblia; se possível cartaz da Campanha da 

Fraternidade; Jarro com água e copos descartáveis para 

o momento da dinâmica. 

Alguém da família: Senhor, nós vos damos graças por esta 

oportunidade. Por estarmos aqui, juntos, e crescermos como 

família orante e participativa de seus imensos dons. Que o 

nosso Círculo Bíblico hoje em nossa família seja também a 

nossa alegria. Que o Senhor nos oriente, nos conduza e nos 

faça ser fonte de alegria a todas as outras famílias que 

precisam de nosso auxílio. Senhor, enche-nos com sua 

graça.  

Juntos: Senhor, envia sobre nós os dons do Espirito 

Santo, para que possamos estar atentos no Círculo 

Bíblico de hoje, recebendo as graças por meio da sua 

Palavra e possamos neste encontro sentirmos que tudo 

valeu a pena. E, no fim, podermos dizer uns aos outros: 

“Fraternidade e vida: dom e compromisso” “Viu, sentiu 

compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)”. 



 

Leitor 1: Neste encontro, Jesus conversa com uma mulher 

da Samaria. Ela própria se surpreende, porque os judeus não 

falavam com os samaritanos, a quem tratavam com 

hostilidade. O maravilhoso diálogo se desenvolve num jogo 

de pedir e recusar para chegar ao grandioso "dom de Deus". 

Falam de água do poço e da água viva, falam da vida 

familiar, falam da salvação, de culto, até que Jesus se 

apresenta claramente: "O Messias sou eu que estou falando 

contigo". Chegaram os discípulos e a mulher foi dizer aos 

seus vizinhos que encontrara o Messias. Com seu 

testemunho e também porque escutaram o Mestre, muitos 

creram nele. 

Todos: Creio, Senhor Jesus, que sou parte de seu Corpo. 

Trindade Santíssima - Pai, Filho, Espírito Santo, (Faça-

se o sinal santo da cruz) presente e agindo na Igreja e na 

profundidade do meu ser, eu vos adoro, amo e agradeço. 

E invoco o Espírito Santo para que me ilumine: 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. 

 

 

 



 

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos 

retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e 

gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor 

nosso. Amém. 

Animador:   Os bispos, na Conferência de Aparecida, 

disseram: "A admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado 

e seu olhar de amor despertam uma resposta consciente e 

livre desde o mais íntimo do coração do discípulo, uma 

adesão de toda sua pessoa ao saber que Cristo o chama por 

seu nome (cf. Jo 10,3). É um “sim” que compromete 

radicalmente a liberdade do discípulo a se entregar a Jesus, 

Caminho, Verdade e Vida (cf. Jo 14,6). É uma resposta de 

amor a quem o amou primeiro “até o extremo” (cf. Jo 13,1). 

A resposta do discípulo amadurece neste amor de Jesus: 

“Te seguirei por onde quer que vás” (Lc 9,57)." (DAp 136). 

Canto: Me chamaste para caminhar na vida contigo / 

Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma/ É 

difícil agora viver sem lembrar-me de ti 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor/ Eu só encontro 

a paz e a alegria/ Bem perto de ti 

 

 

 



 

Abrir os olhos para ver/ Saborear a Palavra 

 Leitor 1: Na longa e penosa travessia do deserto, o povo 

de Deus experimentou as agruras da sede. Ficou zangado 

com Moisés e fez uma pergunta surpreendente: “Por que 

você nos fez sair do Egito? Para nos fazer morrer de 

sede?”. A pergunta dá a entender que os israelitas não 

saíram do Egito de bom grado. Será que Moisés foi o 

único que se interessou verdadeiramente em deixar a 

escravidão antiga e procurar a liberdade, mesmo a duras 

penas? 

Leitor 2: A discórdia aconteceu por causa da água, e 

continua acontecendo; por isso, aquele lugar ficou 

conhecido na história de Israel como Massa, que significa 

tentação, e Meriba, que significa discórdia ou contestação. 

Leitor 3:  Junto ao poço de Jacó, Jesus e a samaritana 

conversam sobre a água, aquela de que todos precisamos, 

como os israelitas no deserto. Jesus, porém, lhe oferece algo 

mais. Oferece a água que jorra para a vida eterna e mata a 

sede dos adoradores em espírito e verdade. 

Todos: Pai, em Jesus, tu nos destes um dom precioso. 

Dá-me a graça de reconhecê-lo e acolhê-lo, cheio de fé, e 

deixar minha vida ser transformada por ele. 

Despertar o ouvido para escutar. /Continuar a saborear 

o alimento da Palavra acolhida 



 

Animador:  Celebramos o terceiro domingo da nossa 

caminhada quaresmal. Juntamente com a samaritana, 

peçamos ao Senhor que nos conceda a Água da Vida, que 

sacia a nossa sede e restaura as nossas forças. 

Leitor 1: “A graça de se encontrar com Jesus, no deserto, 

ao meio-dia, e poder mudar de vida, eis o privilégio dessa 

samaritana. Jesus é a água viva que sacia a sede da 

humanidade. Mas ele tem sede do ser humano. Nessas belas 

páginas da Sagrada Escritura, uma lição para a vida toda: 

Jesus quer mudar o rumo da nossa vida; ele quer saciar 

nossa sede de vida plena; ele quer nos dar a conhecer o dom 

de Deus.  

Leitor 2: Bendita mulher samaritana! Seu encontro com o 

Senhor é uma esperança para todos nós. Assim como o 

Mestre mudou a sua vida, ao meio-dia de sua existência, 

pode mudar a nossa também. Seu testemunho converteu 

muitos para a fé em Cristo. Por seu relato muitos foram 

ouvi-lo e creram por causa de sua palavra (Reflexão de frei 

Mário Sérgio Souza, em “Viver a Palavra 2017”, Paulinas 

Editora). 

Todos: “Senhor Jesus, dá-me um coração simples para 

compreender a riqueza de ensinamentos escondida em 

tua Palavra. Envia teu Espírito Santo para que eu não 

tenha medo de escutá-la e vivê-la conforme a tua 

vontade. 



 

Escuta da Palavra que converte o coração: 

Leitor 2: Vamos nos preparar para o Santo Evangelho 

de hoje. 

Canto:  Louvor a vós, Ó Cristo Rei, Rei da eterna 

glória / Rei da eterna glória! 

NA VERDADE, SOIS SENHOR, O SALVADOR DO 

MUNDO. / SENHOR, DAI-ME ÁGUA VIVA A FIM DE 

EU NÃO TER SEDE! 

Leitor 3: Tomar a Bíblia e Proclamar – Proclamação do 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João 

4,5-15.19b-26.39a.40-42 

Momento de silêncio deixar-se questionar e partilhar. 

1- Jesus é a FONTE DE ÁGUA AVIVA, DE ÁGUA 

PURA que mata a nossa sede. Só Ele nos basta, só Ele 

nos abastece, só Ele nos alegra, só ele nos completa, 

somente Jesus nos faz a verdadeira companhia em nossa 

solidão. O que você diz sobre isso? 

2- Água viva significa água corrente, água que sai de 

uma fonte. O contrário de água parada, que poderia ser 

chamada de “água morta”. É mesmo uma água que 

pode fazer mal para a saúde, já que pode conter 

impurezas e microrganismos em excesso. Para o povo 

daquela região desértica, a água representava um valor 

enorme. Uma verdadeira preciosidade. Quando Jesus 



 

oferece uma água viva, está oferecendo ao coração 

humano aquilo que pode saciar sua sede mais profunda. 

Quais são as sedes hoje da sociedade em que vivemos? 

3- Os samaritanos dessa passagem percorreram 

um caminho comum na fé. Sua fé teve início a partir do 

testemunho de uma pessoa. Mas o que sustentou e 

manteve a fé depois foi o encontro com a pessoa de Jesus 

que eles experimentaram. O que a mulher lhes contou 

sobre Jesus serviu de início. Mas conhecer Jesus é o que 

preservou a fé. Como temos testemunhado a nossa fé e 

também mantido a nossa fé? 

Oração – Rezar a Palavra: Sugestão Colocar em forma 

de preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a 

nossa vida. Após cada prece, responde-se: 

Todos: “Senhor, dá-me dessa água, para que eu não 

tenha mais sede.” 

Comprometer-se na Palavra: Assumir compromissos 

concretos provocados pela Palavra que acolhemos, 

meditamos, rezamos, partilhamos… 

Animador:  Tomar o jarro de água e partilhar com os 

presentes... Após, partilha-se: o que experimentamos 

quando se bebe da água? 

Leitor 1: Foi transformador o encontro de Jesus com a 

samaritana junto ao poço de Jacó. O encontro pessoal com 



 

Jesus, o diálogo profundo com ele sobre a sede de Deus e 

de vida, simbolizados pela água, permitiram à samaritana 

rever a própria vida e testemunhar a novidade de uma água 

que sacia a sede para sempre. 

Leitor 2: Num mundo em que a palavra de ordem é a 

autossuficiência, Jesus se mostra necessitado. Pede água a 

uma mulher da Samaria, terra considerada impura pelos 

judeus. Provoca nela a abertura à sua palavra, chamando ao 

encontro pessoal, ao diálogo, que é a única forma de as 

pessoas se conhecerem verdadeiramente. 

Leitor 3: No encontro com Jesus, a samaritana é levada a 

rever a própria vida revendo as relações, pois a Deus não se 

alcança num intimismo individualista. Dá pena ver cristãos 

dizerem que encontraram Jesus apenas quando começaram 

a frequentar outras denominações cristãs. O que faltou para 

que tais pessoas tivessem um encontro pessoal e 

transformador com o Mestre? 

Todos: Um compromisso sério com Jesus é exigente e 

implica a construção de relações fraternas na 

comunidade. 

Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do 

Evangelho 

Animador: A água que Jesus nos dá se torna em nós fonte 

de água que jorra pela eternidade. Na comunidade dos que 



 

celebram fisicamente em templos de pedra e que adoram 

espiritualmente na fidelidade ao Espírito Santo, somos 

chamados a dar ao mundo o testemunho de nossa fé, a 

exemplo da samaritana.  

Leitor 2: Para que o próprio Espírito continue se 

derramando pela vida do mundo, por meio de nossa 

intimidade com Jesus, devemos ter com Ele uma intimidade 

que constrói comunidade.  

Todos: Jesus é a Água Viva que mata a nossa sede de 

Deus. 

Animador: Através de Jesus, Deus oferece ao homem a 

felicidade (não a felicidade ilusória, parcial e falível, mas a 

vida eterna). Quem acolhe o dom de Deus e aceita Jesus 

como "o salvador do mundo" torna-se um Homem Novo, 

que vive do Espírito e que caminha ao encontro da vida 

plena e definitiva.  

Todos: O Evangelho no encontro com Jesus e a 

samaritana exige revisão de vida, para tomarmos 

consciência dos nossos anseios mais profundos.  

Leitor 1: Afinal, para além da sede de água, que tipo de 

sede buscamos saciar na vida? Vamos para casa hoje com 

este questionamento. 

Animador: Peçamos neste dia que a Palavra da Vida que 

acabamos de meditar nos acompanhe. Que ela produza seus 



 

frutos em nós. E rezamos em comunhão com toda a Igreja 

a oração da Campanha da Fraternidade:  

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, 

criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um 

jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração 

acolhedor para assumir a vida como dom e 

compromisso. 

Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos 

irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e 

marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira 

compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de 

quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. 

Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores 

de uma nova sociedade, reconciliada no amor. 

Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais 

missionárias, que, compadecidas, vejam, se aproximem 

e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a 

Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos 

Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, 

no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém! 

════•❁❁•════ 

 

 

 


