
Momento de Espiritualidade 
Dia 07/05 

João 15, 12-13 

Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe 

amor maior do que dar a vida pelos amigos.  

 

 Reflexão:  

No Evangelho de João, Jesus não manda amar a Deus. Seu mandamento 

é que permaneçamos no amor. É amar o amor, e Deus é amor. A vida 

sem amor não tem sentido. Precisamos do amor dos pais, do amor da 

família e dos amigos. Precisamos pertencer a uma comunidade que ama. 

Contudo, assim como precisamos receber amor, também precisamos dar 

amor. Não somos verdadeiramente humanos se não conseguirmos amar. 

Minhas atitudes para com as pessoas que aproximam de mim têm sido 

de amor? Como? 

 Maio, mês dedicado a Maria.  

Somos hoje Maria, que acolhe o anúncio e, imediatamente, se coloca a 

serviço de quem necessita do nosso auxílio. Somos Maria Madalena, que 

tem o coração transformado pelo amor do seu Senhor, para, no amor 

Dele, transformar em alegria a tristeza de nossos 

irmãos. Somos Isabel, geradora de vida 

mesmo na velhice, quando nosso coração 

se abre para acolher a novidade da 

salvação que nos é oferecida. Somos 

ainda Zacarias, mergulhado num 

profundo e misterioso silêncio, para 

compreender a realidade visível de um 

Deus invisível. Somos por fim, Igreja 

viva, sustentada e orientada pela ação do 

Espírito de Deus.  

 

Equipe Pastoral 



Momento de Espiritualidade 
Dia 14/05 

Marcos 16, 15-20 

Então Jesus disse-lhe: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa 

Notícia para toda a humanidade.” 

 

 Reflexão:  

Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos 

de Jesus a partir das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida 

oferecida por amor. A missão que Jesus confiou aos discípulos é uma 

missão universal: as fronteiras, as 

raças, a diversidade de culturas não 

podem ser obstáculos para a 

presença da proposta libertadora de 

Jesus no mundo. Tenho consciência 

de que Jesus me envia também a 

todos os homens? De que sou 

responsável pela vida, pela 

felicidade e pela liberdade dos meus 

irmãos, mesmo que habitem no 

outro lado do mundo? 

Parabéns a todas as mães! 

Equipe Pastoral 



Momento de Espiritualidade 
Dia 21/05 

João 20, 21-23 

Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai 

me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou 

sobre eles, dizendo: “Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles 

que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês 

não perdoarem não serão perdoados.” 

 

 Reflexão:  

A Ressurreição do Senhor é o 

centro de tudo o que 

podemos celebrar. É o centro 

da nossa fé. O começo e o 

fim da nossa existência. Para 

nós cristãos, Pentecostes é a 

plenitude da Páscoa e o dia 

do nascimento da Igreja com 

a missão de dar continuidade 

à obra do Ressuscitado no curso dos séculos, em meio à diversidade dos 

povos, animada pelo dom do Espírito enviado sobre as comunidades 

dos discípulos pelo Pai e pelo Filho glorificado. Tenho procurado ser 

testemunha do Cristo Ressuscitado nos lugares por que passo e com as 

pessoas com as quais convivo? 

Equipe Pastoral 



Momento de Espiritualidade 
Dia 28/05 

Mateus 28, 16-20 

Então Jesus se aproximou e falou: “Toda a autoridade foi dada a 

mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos 

os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, 

e do Filho, e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que 

ordenei a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim 

do mundo.” 

 

 Reflexão:  

Jesus ao afirmar: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, 

torna bem claro que Ele não é somente o Filho de Deus, mas sim, o 

próprio Deus descido do Céu, da mesma natureza que o Pai, porque 

quem o viu, viu o Pai. Quando Jesus nos garante: Eis que estou com 

vocês todos os dias, até o fim do mundo, é para a gente confiar 

mesmo, ter coragem e a decisão inabalável de continuar o trabalho 

de multiplicação de 

cristãos, de catequistas, 

de padres, através 

do nosso trabalho 

missionário. Sinto-

me enviado(a) por 

Deus como discípulo 

para evangelizar em  

seu nome?  

Equipe Pastoral 


