
Momento de Espiritualidade 
Dia 02/04 

João 20, 1-2 

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus 
bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra 

tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar 
Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: 

 
 

 Reflexão:  

A reflexão do evangelho do primeiro domingo de Páscoa é fantástica. 
Ele não está. Quem o levou e onde o colocaram? O coração anseia ver 

e encontrar Jesus. Que passos tenho dado para encontrar e estar com 

Jesus? Se já o encontrei, como tenho cativado minha relação com Ele? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus ressuscitou! Aleluia, aleluia!  

Feliz páscoa! 

Equipe Pastoral 



Momento de Espiritualidade 
Dia 09/04 

João 20, 19- 20 

Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as 

portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades 

dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: 

-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos 

ficaram contentes por ver o Senhor. 

 

 Reflexão:  

A ressurreição de Jesus nos convida e nos convoca a um sentido mais 

profundo de nossa existência e uma maior qualidade de vida em nossas 

relações. Há sinais de Ressurreição perpassando todas as experiências 

humanas. Da mesma forma como há sinais de morte, também há inúmeros 

sinais de vida como acolhimento, perdão, voluntariado, cuidado com as 

pessoas e com o meio ambiente. Tenho conseguido prestar atenção a esses 

sinais e deixado-me impactar por eles? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Demos graças a Deus, Jesus ressuscitou! Aleluia, aleluia! 
Equipe Pastoral 



Momento de Espiritualidade 
Dia 16/04 

João 24, 36- 39 

o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés: 
sou eu mesmo.  

 

 Reflexão:  

Apesar de ver os discípulos cheios de medo e de dúvidas, Jesus vai 
regenerar a fé em seus corações porque confia em seus discípulos e é 
importante que eles não se sintam sozinhos. Fazer a experiência do 
ressuscitado é ter mãos e pés do ressuscitado, membros a favor da vida. Em 
direção a quem nossos pés nos levam? Em favor e a serviço de quem uso 
minhas mãos? 

 

Demos graças a Deus, Jesus ressuscitou! Aleluia, aleluia! 

Equipe Pastoral 



Momento de Espiritualidade 
 

Dia 23/04 

João 10, 11-18 

Eu sou o Bom Pastor: conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, 
assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida 
pelas ovelhas.  

 

 Reflexão:  

Nesse evangelho, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. 

A porta da segurança, a porta que traz salvação para quem por 

atitudes em relação às ovelhas. 

Deve amá-las e estar disposto a 

dar sua própria vida para salvá-

las, assim como ele fez. Todos 

nós, seja no trabalho, na família 

ou na comunidade, sempre 

exercemos algum cargo de 

liderança. Em que momentos 
temos revisado nosso 

comportamento como líderes?  

 
Que alegria, Jesus ressuscitou! Aleluia, aleluia! 

Equipe Pastoral 



Momento de Espiritualidade 
 

Dia 30/04 

João 15, 1- 8 

e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim você não pode fazer nada. 
Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo, e secará. Esses 
ramos são ajuntados, jogados no fogo  

 

 Reflexão:  

A metáfora que Jesus usa nesse evangelho quer realçar primeiro a 

dar frutos. Dar fruto é o 

grande desafio. Somos 
conhecidos pelos frutos 

que damos! E em cada um 

de nós, a responsabilidade 
é individual.  Que tipo de 

frutos temos dado ao 
nosso pai, mãe, esposa, 

esposo, filho, filha, vizinho, 
colega?  

 

 
 

Que alegria, Jesus ressuscitou! Aleluia, aleluia! 
Equipe Pastoral 


