
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CELEBRAR EM CASA 

Domingo do encontro de Jesus com Nicodemos.  

4º da quaresma, Ano B, 2021 
 

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro sobre um tecido 
de cor roxa a bíblia, a cruz, uma vela, convide as pessoas para se juntarem 
[mantendo a necessária distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em 

silêncio por algum tempo. A pessoa que vai presidir começa a celebração com os 
versos da abertura. 

1. ABERTURA 

- Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz enquanto canta 
o primeiro verso: 

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 

Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis) 

glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis) 
- Ao Senhor voltemos, bem de coração, (bis) 
que ele nos converta pelo seu perdão! (bis)  

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

A pessoa que coordena com breves palavras, introduz o sentido da celebração: 

A páscoa está próxima. Vivemos esta quaresma em meio a muita 
apreensão e incerteza. Mas Deus é nossa força, nele encontramos de novo 
o brilho da luz que nos iluminou no batismo e indica o caminho a seguir. 
Ergamos os nossos olhos e nossos corações em oração, com as mais de 
duzentas mim famílias enlutadas em consequência da pandemia.  



Quem coordena pode trazer lembranças de acontecimentos marcantes que são 
sinais da vitória do Cristo na vida do povo e convidar as pessoas a lembrarem 
outros fatos. 

3. SALMO  

Cantando este salmo, oremos em união com Cristo, que durante sua 

vida terrena, fez orações e súplicas a Deus, em voz alta e com 
lágrimas, ao Deus que o podia salvar da morte (Hebreus 5,7). 

1. Senhor, me escuta e responde,  

sou fraco e necessitado, 
me salva, sou teu amigo,  

teu servo em ti confiado. 

2. Tu és meu Deus, tem piedade,  
o dia todo te invoco,  

alegra meu coração,  
pra ti, Senhor, eu me volto. 

3. Tu és perdão e bondade,  

acolhes aos que te imploram, 
atende agora esta prece,  

no meu sofrer me consola. 

4. Na angústia chamo por ti,  
pois tu respondes, Senhor.    

Que deus faria o que fazes?  
Ninguém te iguala em amor. 

5. Os povos todos virão  
louvar a tua majestade; 
tu fazes grandes prodígios,  

só tu és Deus de verdade. 

6. Me ensina o caminho certo,  
pra andar em tua verdade, 

reúne meu coração,  
que siga tua vontade. 

7. De coração agradeço  
tão grande amor tens por mim, 
tiraste-me do abismo,  

assim te louvo, sem fim. 

8. Furiosos se levantaram,  

querendo me derrubar;  



contigo não se incomodam,  
altivos querem matar. 

9. Mas tu, Senhor de ternura,  
paciente, cheio de amor, 
de mim tem pena, ó Deus,  

atento a teu servidor. 

10. Me dá tua força, Senhor,  
teu servo vem libertar, 

e aqueles que me odeiam  
calados hão de ficar. 

11. Ao Pai do céu demos glória,  
a Jesus Cristo também, 
a quem dos dois é o Amor  

Se louve pra sempre. Amém! 

Oração silenciosa e repetição 

4. ORAÇÃO DO DIA 

Oremos ao Senhor... [Breve silêncio]  
Ó Pai, fonte de luz e de vida,  

por teu filho Jesus Cristo  
reconciliaste a humanidade dividida.  
Arranca de nós toda a sombra de tristeza  

e liberta-nos totalmente  
para que caminhemos cheios de alegria  

para as festas pascais que se aproximam.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  

 

5. LEITURA DO EVANGELHO – João 3,14-21 
- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Leitura do evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 14Do mesmo modo como Moisés 

levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem 
seja levantado, 15para que todos os que nele crerem tenham a vida 
eterna. 16Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, 

para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. 17De 
fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas 
para que o mundo seja salvo por ele. 18Quem nele crê, não é condenado, 

mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do 
Filho unigênito. 19Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os 



homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. 20Quem 
pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações 

não sejam denunciadas. 21Mas quem age conforme a verdade aproxima-se 
da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. 
Palavra da Salvação. 

 
6. MEDITAÇÃO  

- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

Esta palavra que acabamos de ouvir é parte do capítulo 3 do 
evangelho de João, que registra uma conversa de Jesus com Nicodemos, 

um mestre de Israel [v. 10], que foi procurar Jesus durante a noite. 
Apesar do seu entendimento sobre as Escrituras, Nicodemos não 
compreendia o caminho de Jesus. Mas ao encontrar-se com Jesus ficou 

diante da chance única de passar por um novo nascimento, pois para 
seguir Jesus é preciso nascer de novo. Mas isso só é possível se receber a 
revelação do próprio Jesus exaltado na cruz.  

João recorre ao Antigo Testamento para mostrar que, do mesmo 
modo que no tempo de Moisés, a serpente foi um sinal de libertação para 

o povo no deserto, para a comunidade cristã este sinal é Jesus, crucificado 
e glorificado. Esse "mundo" que Deus amou tanto ao ponto de dar o seu 
próprio Filho, pode ser entendido como toda a humanidade, da qual cada 

um, cada uma de nós fazemos parte. Diante do gesto de Jesus, toda a 
humanidade e cada pessoa são alcançadas. Recebem uma luz que põe às 

claras quem somos e não nos deixa indiferentes.  
Em nossa assembleia de oração, contemplando o Cristo elevado na 

cruz, peçamos a Deus o discernimento necessário para não nos deixamos 

iludir com quem fala de Deus mas defende a morte. A fé em Jesus requer 
de nós que façamos uma nova escolha a favor da vida. 

 
8. PRECES 

Neste tempo favorável, peçamos ao Senhor a graça de uma verdadeira 

renovação da nossa vida batismal. Cantemos: 

Cristo Filho do Deus vivo, tem piedade de nós. 

- Ó Cristo, exaltado na cruz, dá à tua Igreja, o discernimento e a 

lucidez para escolher a vida e jamais ser cumplice de quem em nome 
de Deus promove a violência. 

- Senhor Jesus, ensina-nos a amar, sem buscar os nossos interesses; 
que não recusemos a ninguém a confiança e a afeição que o podem 
salvar.  



- Lembra-te Senhor das pessoas que estão longe de sua casa, as que 
estão refugiadas, os exilads políticos, doentes, prisioneiros. 

Preces espontâneas.... Quem preside conclui: 

Senhor Jesus, lembra-te de nós em teu reino e ensina-nos a rezar:  
Pai nosso... pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. 

9.  ORAÇÃO 

Oremos ao Senhor... [Breve silêncio] 
Ó Deus, forte e imortal,  

pelo sinal da cruz, deste à humanidade inteira 

um testemunho firme do teu amor generoso e fiel 

escuta as preces desta tua comunidade. 

Ilumina as nossas trevas e reaviva nos teus pobres 

a esperança de um mundo novo,  

sem violação dos direitos e da dignidade humana. 

E o universo inteiro, salvo pela paixão de Cristo  

e renascido na sua páscoa, cantará para sempre o teu amor, 

bendito pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

19. BÊNÇÃO 

O Deus da paz nos santifique totalmente, guarde-nos em seus caminhos 
até a páscoa da ressurreição. Amém. 

Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

 

ORAÇÃO À MESA 

- Estando  todos/as em torno da mesa , quem preside faz a oração: 

Nós te damos graças, ó Deus da Vida, por este alimento que nos fortalece 

na preparação e no desejo da santa Páscoa. Sustenta nosso corpo e sacia-
nos com tua santa Palavra, para que andemos sempre em teus caminhos. 

Por Cristo, nosso Senhor! Amém. 
Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. 
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