
LEITURA ORANTE PARA 
OITAVA DE PÁSCOA



INTRODUÇÃO

A Páscoa é um grande gesto de amor, que não conhece 
obstáculos e nos dá a certeza de que nunca seremos 
abandonados nas provações da vida. Atravessamos 
momentos difíceis, e a ressureição de Jesus Cristo é sinal de 
esperança, que deve nos iluminar. 

Santo Agostinho nos ensina que: “Necessitamos um do 
outro, para sermos nós mesmos”. Hoje, mais do que nunca, 
precisamos uns dos outros para superar a realidade em 
que nos encontramos. Somente juntos conseguiremos 
entender que as dificuldades não são fracasso, nem caminho 
sem saída; elas nos levam a suster a esperança na vida em 
plenitude. Foi o que aconteceu na Páscoa do Cristo Senhor. 

O tempo da Páscoa fala do amor de Deus por nós. Momento 
propício para pensar e revermos nosso caminho, como 
na parábola dos discípulos de Emaús.  Nesse tempo de 
isolamento e quarentena, estamos nos deixando orientar pelo 
Divino Caminheiro, que se faz caminho, de luz e esperança. 

Façamos nossa caminhada pessoalmente e em família, 
orientados por esse texto inspirador, que nos ensina sobre a 
escuta, sobre o diálogo e sobre a partilha. Atitudes simples, 
mas profundas, que nos ajudam a entender que devemos 
estar unidos num só coração no cuidado com a vida.   

O subsídio que segue, organizado pela Equipe de Pastoral do 
Colégio Santo Agostinho e Obras Sociais Agostinianas e pelo 
Secretariado de Animação Vocacional e Juvenil da Província 
Agostiniana Nossa Senhora da Consolação do Brasil, deseja 
ser uma ajuda para essa redescoberta.

As famílias devem procurar ter um espaço para fazer 
seu momento de oração. Envolver as crianças é muito 
importante, tanto na preparação desse espaço como na 
oração. O importante é parar um momento e, juntos, 
elevarmos nossas preces a Deus. 



LEITURA ORANTE
PASSO A PASSO, A CAMINHO COM JESUS

“A vida antiga, na qual você experimentou o mal, foi enterrada. 
Ressuscite para a (vida) nova! Viva bem! Viva para viver! Viva de 
maneira que, quando você morrer, não morra”

(Santo Agostinho,  S. 229 E, 3).

AMBIENTE

ORAÇÃO INICIAL

• A família se reúne no local preparado para esse momento 
oracional. Alguns símbolos são importantes: uma vela, uma 
bíblia, uma sandália, um pão (bolo ou biscoitos) para ser 
partilhado.

• Faremos como metodologia a Leitura Orante da Palavra 
de Deus com a nossa família, seguindo os quatro passos 
seguintes.

Pai ou Mãe ou Avós dizem: Iniciemos em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Rezemos: Vide, Espírito Santo, enchei os corações de vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso 
Espírito e tudo será criado. 

Todos: E renovarei a face da Terra. 

Senhor nosso Pai, que pela luz do Espírito Santo iluminai nossa 
caminhada pela vida. Abençoai nossa família, para que, vivendo 
as alegrias da ressureição, sigamos cheios de esperança no 
caminho do Vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.

Todos: Amém.

(Após a oração, alguém da família acende vela.)



1. LEITURA - VERDADE

(Um participante faz a leitura do Evangelho de Lc 24,13-35.)

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.

Nesse mesmo dia, dois discípulos iam para um povoado, 
chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. 
Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. 
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se 
aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, 
porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. 
Então, Jesus perguntou: “O que é que vocês andam 
conversando pelo caminho?”. Eles pararam, com o rosto 
triste. Um deles, chamado Cléofas, disse: “Tu és o único 
peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu 
nesses últimos dias?”. Jesus perguntou: “O que foi?”. 
Os discípulos responderam: “O que aconteceu a Jesus, 
o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e 
palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes 
dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser 

condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos 
que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo 
isso, já faz três dias que tudo isso aconteceu! É verdade que 
algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas 
foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo 
de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, 
e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos 
foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres 
tinham dito. Mas ninguém viu Jesus”.

Então Jesus disse a eles: “Como vocês custam para 
entender, e como demoram para acreditar em tudo o que 
os profetas falaram! Será que o Messias não devia sofrer 
tudo isso para entrar na sua glória?”. Então, começando por 
Moisés e continuando por todos os Profetas, Jesus explicava 
para os discípulos todas as passagens da Escritura que 
falavam a respeito dele.

Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus 



fez de conta que ia mais adiante.  Eles, porém, insistiram 
com Jesus, dizendo: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite 
vem chegando”. Então Jesus entrou para ficar com eles. 
Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, 
depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos 
se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, 
desapareceu da frente deles.

Então, um disse ao outro: “Não estava o nosso coração 
ardendo quando ele nos falava pelo caminho, e nos 
explicava as Escrituras?”. Na mesma hora, eles se levantaram 
e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os Onze, 
reunidos com os outros. E estes confirmaram: “Realmente, 
o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão!”. Então, os dois 
contaram o que tinha acontecido no caminho, e como 
tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão.

Palavra da Salvação.

(O que a Palavra diz? Fazer um momento de silêncio.)

1. LEITURA - VERDADE



2. MEDITAÇÃO - CAMINHO

(Fazer as perguntas e aqueles que quiserem podem partilhar 
com o grupo.)

O que a Palavra diz para mim? 

Pergunto-me: para onde caminho? 

É o amor que me leva a descobrir e encontrar a vida nova, 
Jesus Cristo vivo? 

(Depois da partilha alguém faz a leitura.)

“Suplicaram. E Ele aceitou... Ao longo do caminho das 
nossas dúvidas, inquietações e às vezes amargas desilusões, 
o divino Viajante continua a fazer-se nosso companheiro 
para nos introduzir, com a interpretação das Escrituras, na 
compreensão dos mistérios de Deus.” 

(Carta Mane nobiscum Domine - Fica conosco, Senhor, do 
Papa João Paulo II.)

Páscoa significa passagem, mudança. Diante do caminho 
para Emaús, nós também somos convidados a fazer a 
passagem: 

• Do afastamento - para a aproximação
• Da partida - para o retorno
• Do isolamento e da solidão - para a comunhão
•  Do fechamento - para a abertura
• Da cegueira - para a iluminação
• Do lamento - para o agradecimento
• Da tristeza - para a alegria
• Da falta de visão - para o reconhecimento
• Da lentidão - para a prontidão
• Do vazio do coração - para o ardor do Espírito 
• Da escuridão - para a luz
• Da acomodação - para a missão apostólica

(Em um instante,meditemos sobre o que preciso melhorar 
no meu caminhar.)



3. ORAÇÃO - VIDA

O que a Palavra me leva a dizer a Deus? 

Rezemos com a bela mensagem dos bispos, inspirada, no convite 
dos discípulos de Emaús:

“Fica conosco, pois cai a tarde e o dia já se declina” (Lc 24,29). 

Fica conosco, Senhor, acompanha-nos, ainda que nem sempre 
tenhamos sabido reconhecer-te. 

Fica conosco, porque ao redor de nós as mais densas sombras 
vão se fazendo, e Tu és a Luz; em nossos corações se insinua a 
falta de esperança, e Tu os faz arder com a certeza da Páscoa. 
Estamos cansados do caminho, mas Tu nos confortas na fração 
do pão para anunciar a nossos irmãos que na verdade Tu tens 
ressuscitado e que nos tem dado a missão de ser testemunhas de 
Tua ressurreição. 

Fica conosco, Senhor, quando ao redor de nossa fé católica 
surgem as névoas da dúvida, do cansaço ou da dificuldade: Tu, 
que és a própria Verdade como revelador do Pai, ilumina nossas 
mentes com Tua Palavra; ajuda-nos a sentir a beleza de crer em Ti. 

Fica em nossas famílias, ilumina-as em suas dúvidas, sustenta-
as em suas dificuldades, consola-as em seus sofrimentos e no 
cansaço de cada dia, quando ao redor delas se acumulam sombras 
que ameaçam sua unidade e sua natureza. Tu, que és a Vida, fica 
em nossos lares, para que continuem sendo ninhos onde nasça a 
vida humana abundante e generosamente, onde se acolha, ame, 
respeite a vida desde a sua concepção até seu término natural. 

Fica, Senhor, com aqueles que em nossa sociedade são os mais 
vulneráveis; fica com os pobres e humildes, com os indígenas e 
afro-americanos, que nem sempre encontram espaços e apoio 
para expressar a riqueza de sua cultura e a sabedoria de sua 
identidade. 

Fica, Senhor, com nossas crianças e com nossos jovens, que 
são a esperança e a riqueza de nosso Continente, protege-os de 
tantas armadilhas que atentam contra sua inocência e contra suas 
legítimas esperanças. Oh!, bom Pastor, fica com nossos anciãos e 
com nossos enfermos! Fortalece a todos em sua fé para que sejam 
Teus discípulos e missionários!” (DAP 554)

(Momento de Silêncio.)



4. CONTEMPLAÇÃO - VIDA/ MISSÃO

Qual o meu novo olhar a partir da Palavra? 

“Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. 
Então, Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa 
com os dois, tomou o pão e abençoou, depois o partiu e 
deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles 
reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente 
deles”. (Lc 24, 29-31)

Nesse momento vamos partilhar o pão (bolo ou biscoito), 
dando a cada um a possibilidade de comer um pedaço do 
mesmo pão (bolo ou biscoito) e realizar sua comunhão, 
sua oração pessoal. (Rezar pelos doentes, as vítimas do 
coronavírus, os idosos deixados no abandono das ruas, 
as crianças, pelos profissionais de saúde e por todas as 
pessoas.) Enquanto se partilha, podemos ouvir o canto 
“Fica conosco, Senhor” - Pe. João Carlos – SDB 

https://www.youtube.com/watch?v=G7UNHSbjl_U 

Após a partilha, de mãos dadas rezar o Pai-Nosso.



5. BÊNÇÃO

Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.

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

Volte para nós o Seu olhar e nos dê a Sua paz. 
Amém.

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


