
 

(Período 23 de março a 27 de março) 

 

4º Encontro: A vida é esperança. Jesus ressurreição e vida das 

nossas vidas. 

 

Ambientação: Preparar uma mesa com velas, cruz e a Bíblia; 

se possível, cartaz da Campanha da Fraternidade; pequenas 

pedras para a dinâmica... 

Alguém da família: Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-

vindos a nossa casa e a mais um Círculo Bíblico, este encontro de 

espiritualidade por meio do tema: A vida é esperança. Jesus 

ressurreição e vida das nossas vidas.   Na fecundidade do amor 

em nossa família, os recebemos e, com a alegria que vem do 

Espirito Santo de Deus, saudamo-nos uns aos outros na paz de 

Cristo. 

 

Animador: Senhor, que através do nosso Círculo Bíblico” nossos 

lares se convertam, se amem, se abram mais à escuta da Palavra e 

testemunhem aos demais que a vida não pode ser simplesmente 

viver um dia após o outro, é muito mais do que isso! Ela é sagrada 

e inviolável em todas as suas fases e situações. A vida é um bem 

indivisível e faz parte de um plano divino. 

  

Todos: A vida humana é dom de Deus. A vida é esperança. 

Jesus ressurreição e vida das nossas vidas. 

 

Leitor 2: Antes de iniciarmos nosso encontro, vamos silenciar, 

entre em seu interior, coloque-se diante de Deus. Deixe-se envolver 

pelo Amor Misericordioso de Jesus. Sinta a vida que move dentro 



 

de você e ao seu redor. Repita várias vezes no seu interior: Jesus, 

vós sois minha vida.      

Animador: O autor da vida é Deus. Só Ele pode dar a vida. Criar 

é uma prerrogativa só de Deus. Criar quer dizer “fazer que exista 

algo que antes não existia, tirando-o do nada”. Por si só, o homem 

não é capaz de dar a vida. O homem não pode criar; ele pode 

modificar, por exemplo, o curso de um rio, ou fabricar um tecido, 

um carro, construir uma casa. 

Todos: Deus “criou cada homem fazendo dele um prodígio”. Só 

pelo fato de a vida ser um dom de Deus já explica o valor 

inestimável dela. 

 

Canto: Eu vim para que todos tenham vida/ Que todos tenham 

vida plenamente 

 

Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor/ 

Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão/ Onde está 

o teu irmão, eu estou presente nele... 

 

Animador: “Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”, 

assim, do coração do homem cristão, brota este sinal e estas 

palavras que evocam e invocam o arcano maior de sua fé: o 

mistério da Trindade, que, silenciosamente, ama. E ama, por ser 

amor. 

Leitor 3: Riqueza profunda do Trino Deus: Pai-amante, Filho-

amado, Espírito-dom, o amor-gratuidade, o amor-ternura, em que 

Amante e Amado se doam e se recebem mutuamente, numa 



 

unidade de ser e numa comunhão de viver: a Comunidade, a 

Família divina. 

Canta-se: Em nome do Pai/Em nome do Filho/Em nome do 

Espírito Santo/Estamos aqui(2x)    

Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, 

Senhor, a teu dispor/ Para louvar e agradecer, bendizer e 

adorar, te aclamar, Deus trino de amor. 

Abrir os olhos para ver/ Saborear a Palavra 

Leitor 1: Jesus fica sabendo que seu amigo está doente. Não visita-

o a tempo. Quando volta para a Judeia ele já está morto há quatro 

dias. O evangelista faz questão de citar que esta família – Lázaro, 

Marta e Maria – e Jesus são grandes amigos. 

Leitor 2:  Em Betânia: Tudo acontece em Betânia, pequena 

localidade aos pés do Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. 

Nesta narração, a família de Lázaro, onde Jesus gostava de se 

hospedar, é o espelho das comunidades do Discípulo Amado dos 

últimos anos do primeiro século. Espelho também das nossas 

comunidades.  

Leitor 3:  Betânia quer dizer “Casa dos Pobres”. Marta quer dizer 

“Senhora” (coordenadora); uma mulher coordenava a comunidade. 

Lázaro significa “Deus ajuda”: a comunidade pobre que tudo 

esperava de Deus. Maria significa “amada por Javé”: imagem da 

comunidade. 

Todos: A narração da ressurreição de Lázaro quer transmitir 

esta certeza: Jesus traz a vida à comunidade dos pobres; Ele é 

fonte de vida para os que acreditam nele. 



 

Despertar o ouvido para escutar /Continuar a saborear o 

alimento da Palavra acolhida  

Animador:  Entre a vida e a morte: Lázaro morreu. Muitos 

judeus estão na casa de Marta e Maria a consolá-las pela perda do 

irmão. Os representantes da Antiga Aliança não trazem a vida 

nova. Só consolam. Jesus é aquele que trará a vida nova! 

Leitor 1: No evangelho de João, os judeus são também os 

adversários que querem matar Jesus (Jo 10,31). Assim, de um lado, 

a ameaça de morte contra Jesus! De outro, Jesus que chega para 

vencer a morte!  

Leitor 2: Duas maneiras de acreditar na ressurreição: O ponto 

central é o confronto entre o antigo modo de acreditar na 

ressurreição que se dá só no fim dos tempos, e aquela nova trazida 

por Jesus que, desde já, vence a morte. 

Leitor 3: A profissão de fé em Jesus é profissão de fé na vida: Jesus 

desafia Marta a dar este pulo de qualidade. Não é suficiente 

acreditar na ressurreição que acontecerá no final dos tempos, mas 

se deve acreditar que a Ressurreição já está presente hoje na pessoa 

de Jesus e naqueles que acreditam nele. 

Escuta da Palavra que converte o coração Leitor 1: Vamos nos 

preparar para o Santo Evangelho de hoje. 

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

da eterna glória! 

EU SOU A RESSURREIÇÃO, EU SOU A VIDA. / QUEM 

CRÊ EM MIM NÃO MORRERÁ ETERNAMENTE. 

 



 

Leitor 3: Tomar a Bíblia e Proclamar – Proclamação do Evangelho 

de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João 11,1- 45 ou Leitura 

Facultativa Evangelho – Jo 11,3-7.17.20-27.33b-45 

Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar. 

1- Somos convidados a pensar: quais são os sepulcros que 

abrigam a morte presentes em minha realidade?  

2- O que posso fazer para fazer a vida florescer, romper de 

"dentro dos sepulcros"? Para ajudar os meus irmãos e 

irmãs a se libertarem da morte?  

3- Não estarei também preso em algum sepulcro?  

4- De que modo Lázaro ressuscita hoje? Como acontece a 

ressurreição hoje, dando vida nova aos pobres? 

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: A vida é esperança. Jesus ressurreição e vida das 

nossas vidas. 

Comprometer-se na Palavra: Assumir compromissos concretos 

provocados pela Palavra que acolhemos, meditamos, rezamos, 

partilhamos… 

Animador:  A narração da ressurreição de Lázaro quer transmitir 

esta certeza: Jesus traz a vida à comunidade dos pobres; Ele é fonte 

de vida para os que acreditam nele. 

Leitor 1: Lázaro não ressuscita glorioso para viver sempre. Apenas 

volta a esta vida. Sua ressurreição prefigura a de Jesus, através de 

alguns elementos: panos, sepulcro, três dias.  



 

Leitor 2: O milagre tem também dois objetivos: para que o povo 

creia na missão de Jesus e para a glória de Deus. Demonstra 

também o afeto de Jesus por seus amigos: "Jesus tinha muito amor 

a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro". E ainda, a comoção humana 

de Jesus diante da morte. O texto diz: "Jesus derramou lágrimas". 

Leitor 3: Para João que escreve seu evangelho aos cristãos muitos 

anos após a Páscoa, a morte não pode passar de um momento 

difícil, uma passagem, um sono: “O nosso amigo Lázaro dorme. 

Mas eu vou acordá-lo” (Jo 11,11). Além disso, a morte não pode 

ter a última palavra sobre a vida: “Jesus disse a Marta: ‘Teu irmão 

ressuscitará’” (Jo 11,23). Então Jesus disse: “Eu sou a ressurreição 

e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá”. 

Todos: Jesus Cristo é o Deus da vida e que, ao mesmo tempo, 

se sensibiliza com a dor humana. 

ANIMADOR – COMPROMETO-ME:  Qual é o compromisso 

que você vai assumir para fazer florescer a vida? Tem recebido 

notícias dos seus amigos? Sabe que algum deles está doente e a 

precisar da sua presença? Por que não “marca encontro”? Seu 

amigo/a está doente? – vai visitá-lo/la. Não será tempo de um 

reencontro? 

Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do 

Evangelho 

Animador: Jesus que é, ao mesmo tempo, humano e divino: 

humano em seu encontro com Maria, e divino em seu encontro com 

Marta. Os dois são inseparáveis; os dois nos dizem o que nos 

tornamos desde a primeira manhã da Páscoa. Que grandeza e que 

dignidade possuímos no Cristo ressuscitado! 



 

Leitor 1 : A ressurreição de Lázaro, o sétimo sinal, (o que para João 

trata milagres igual sinais: 1º Sinal: bodas de Caná (Jo 2,1-12); 2º 

Sinal: cura do filho do funcionário (Jo 4,46-54); 3º Sinal: cura do 

paralítico (Jo 5,1-18); 4º Sinal: multiplicação dos pães (Jo 6,1-15); 

5º Sinal: Jesus caminha sobre as águas (Jo 6,16-21); 6º Sinal: cura 

do cego (Gv 9,1-40). 

Leitor 2: O 7º Sinal: Ressurreição de Lázaro (Jo 11,1-44) abre o 

caminho para a chegada da Hora, da glorificação, que se dá através 

da morte de Jesus (Jo 12,23; 17,1). Uma das causas da condenação 

de Jesus será a  ressurreição de Lázaro (Jo 11,50; 12,10). Assim, o 

sétimo sinal será para manifestar a glória de Deus (Jo 11,4): “Esta 

doença não leva à morte; ela serve para a glória de Deus, para que 

o Filho de Deus seja glorificado por ela” (Jo 11,4). 

Alguém da família: Os sete sinais são sete prefigurações da 

glorificação de Jesus que acontecerá na Hora de sua paixão, morte 

e ressurreição. Cada sinal simboliza um aspecto do significado da 

paixão, morte e ressurreição de Jesus para a nossa vida. 

Todos: Jesus Ressurreição e Vida, contigo a vida é muito mais 

suportável. Muito mais vida.  

Animador: A uma semana de distância da semana maior: como a 

estamos a preparar? Vamos encontrar tempo para nós mesmos e a 

interioridade que a memória da paixão, morte e ressurreição de 

Jesus necessita? Já fizemos um “STOP” no nosso caminho da 

Quaresma para examinar a vida, para ver como está a nossa relação 

com Deus e com o valor da vida?  



 

Leitor 3: Como seria a reação de Jesus a olhar tantos sepulcros 

presentes em nossa sociedade? O que Ele diz aos que estão "presos 

nos sepulcros" e diz a nós, cristãos, seus seguidores? 

Todos: Quero hoje viver com o olhar solidário de Jesus e 

descobrir motivações de vida nova, retirando as pedras de 

nossos sepulcros.  

Animador: A nós resta tirar a pedra para que Deus nos devolva a 

vida: Jesus manda tirar a pedra. Marta reage: “Senhor, já cheira 

mal, está aí há quatro dias!” Mais uma vez, Jesus a desafia 

lembrando-lhe a fé na ressurreição, aqui e agora, como um sinal da 

glória de Deus: “Não te disse que, se acreditas, verás a glória de 

Deus?”.  

Leitor 1: Removeram a pedra. Diante do sepulcro aberto e diante 

da incredulidade das pessoas, Jesus se dirige ao Pai. Em sua oração, 

primeiramente, agradeça: “Pai, te agradeço por me ter escutado. 

Sabia muito bem que tu sempre me escutas”. 

Todos: O Pai de Jesus é o mesmo Deus que sempre escuta o 

grito do pobre (Ex 2,24: 3,7).  

Animador: Jesus conhece o Pai e confia nele. Mas agora ele pede 

um sinal por causa da multidão que o rodeia, para que possa 

acreditar que ele, Jesus, é o enviado do Pai. Depois, grita em voz 

alta: “Lázaro, vem para fora!”. E Lázaro sai do túmulo. É o triunfo 

da vida sobre a morte, da fé sobre a incredulidade!  

Leitor 2: Um trabalhador rural de uma comunidade eclesial de 

base fez este comentário: “A nós compete remover a pedra! E assim 

Deus ressuscita a comunidade. Existem pessoas que não querem 

remover a pedra e por isso em suas comunidades não há vida!”. 



 

Animador: Alguns retiram as pedras da mesa, sinal da união 

da comunidade que retira as pedras para que exista vida em 

nossas comunidades e todos rezam: SALMO 129 (130) 

Todos: Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor, /Senhor, 

escutai a minha voz. 

Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. 

 

Mulheres: Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem 

poderá salvar-se? 

Mas em Vós está o perdão, para Vos servirmos com reverência. 

Homens: Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra. 

A minha alma espera pelo Senhor mais do que as sentinelas pela 

aurora. 

 

Todos: Porque no Senhor está a misericórdia e com Ele 

abundante redenção. 

Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. 

 

Animador: Bênção 
– Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. 

– Que Ele nos mostre a Sua face e se compadeça de nós. Amém. 

– Que volte para nós o Seu olhar e nos dê a paz. Amém.  

– Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. 

Amém. 
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