
Experimentar Jesus não se aprende nos catecismos. Aprende-se pelo contato com 
o Senhor e com os outros. Partilhemos para aprendermos um pouco mais… 

 Qual foi a experiência mais intensa de estar com Jesus que já tive? Fiquei 
“doido por Ele”? 

 O que faço para ter essa experiência de intimidade com Jesus? 
 Quais os momentos em que é mais fácil conseguir essa experiência de 

proximidade a Jesus? 
 Procuro aprofundar a intimidade com jesus através da leitura, escuta e 

meditação da Palavra de Deus? Que tempo lhe dedico 

Jesus convida-nos a viver no amor, no serviço e na doação aos irmãos. Nesta 
semana dedicada às vocações, rezemos juntos a oração:  
Senhor Jesus, 
por quem José abraçou sonhos maiores que os medos, 
peço-Te uma capacidade de sonhar como a de José e de Maria. 
Ensina-me a sonhar livremente, confiado apenas nos sonhos do Pai. 
Vence em mim as inseguranças e bloqueios que me impeçam de abraçar os sonhos 
que nascem do coração de Deus. 
Concede à Tua Igreja corações disponíveis para viver um sonho que é maior que 
nós. 
Ensina-me, Senhor Jesus, a fazer meus os sonhos que são Teus. 
São José, homem capaz de sonhar a vocação, rogai por nós. 
 
Cientes que morreste na cruz para mudar a nossa vida, pedimos-Te que nos 

fortaleças na fé para Te experimentar, Te compreender e Te anunciar. Em voz 

alta, peçamos a Deus pelo que nos apoquenta, sem esquecer todos aqueles que 

nunca O experimentaram. 

Levantemos a cabeça e, com os olhos fechados, rezemos… 

Pai Nosso… 
Senhor, Tu que nos propões a renúncia firme a esquemas de egoísmo, de injustiça, 
de orgulho, de prepotência e a realização de gestos que sejam sinais do amor, da 
bondade, da misericórdia e da Tua ternura, promove em nós uma escuta atenta e 
comprometida dos Teus valores, para sermos Teus discípulos. 
 
Se não tivermos mais nada a partilhar, benzemo-nos, com a vontade de 
experimentar Jesus cada vez mais. 
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Preparamos um recanto acolhedor do nosso lar para orarmos com a nossa família. 
Estamos em silêncio, confortáveis e sem distrações… o mundo agita-se lá fora, mas 
os nossos corações estão serenos, na presença de Deus. Abrimos a Bíblia em Lucas 
24, 38-39.44-48. Quando estivermos prontos a começar, acendemos a vela… 

Com vontade firme de experimentar, compreender e anunciar a Palavra de Deus, 
benzemo-nos…  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

O discípulo experimenta, compreende e anuncia 



 
Nesta semana de oração pelas vocações, estarei preparado para dizer que sim? 

No nosso humilde caminho para atingir a plenitude, a maturação plena e a vida 

total, seguimos revestidos pelo amor de Cristo. É com a mente e o coração no céu, 

que vamos agradecer, em voz alta, os dons que recebemos d’Ele. 

Agora, concentremo-nos para estarmos atentos à Palavra do Senhor (Lc 24,38-
39.44-48)  
 
Disse-lhes Jesus: «Porque estais perturbados e porque se levantam esses 
pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés: sou Eu 
mesmo; tocai-Me e vede: um espírito não tem carne nem ossos, Como vedes que 
Eu tenho». 
Depois disse-lhes: «Foram estas as palavras que vos dirigi, quando ainda estava 
convosco: ‘Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na Lei de 
Moisés, nos Profetas e nos Salmos’». Abriu-lhes então o entendimento para 
compreenderem as Escrituras e disse-lhes: «Assim está escrito que o Messias havia 
de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado 
em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, 
começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas». 

 
Tentemos refletir sobre o que o texto nos diz… 
 
Três verbos ajudam a entender o Evangelho deste dia: experimentar, compreender 
e anunciar. 
EXPERIMENTAR 
Os discípulos fizeram experiência do Ressuscitado. “Vede as minhas mãos e os meus 
pés: sou Eu mesmo; tocai-Me e vede”. A fé não é um sentimento, é uma experiência 
viva com uma pessoa, Jesus Cristo, e sem essa experiência não há verdadeira 
confiança. Pedro era um dos discípulos, um escolhido de Jesus. Ele viu o túmulo 
vazio e que decidiu fazer? “Eu vou pescar”, vou voltar à minha vida. Foi preciso 
experimentar o Ressuscitado para mudar. Depois desta experiência, os discípulos 
tornaram-se “doidos por Jesus”. À semelhança dos discípulos, também nós 
precisamos de fazer experiência para nos tornarmos apaixonados por Jesus, para 
sermos pessoas doidas por Jesus. 
COMPREENDER 
Os discípulos compreendem as Escrituras. “Abriu-lhes então o entendimento para 
compreenderem as Escrituras”. Nos Evangelhos, muitas vezes os discípulos são 
retratados como quem não entende o que Jesus está a fazer ou ensinar. Diversas 
vezes, Jesus teve que repreendê-los ou explicar-lhes particularmente algum 
ensinamento. Muitos acontecimentos eles só compreendem depois da 
ressurreição. O encontro com o Ressuscitado leva os discípulos a ter uma 
compreensão de toda a obra e ensino de Jesus e eles passam a entender a Escritura, 
isto é, todo o Antigo Testamento. S. João relata que, quando Pedro e outro discípulo 
souberam que o túmulo de Jesus estava vazio e foram averiguar, “eles ainda não 
tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos” 
(Jo 20, 9). Os discípulos precisaram que o Ressuscitado lhes abrisse a inteligência 
para que eles entendessem tudo o que tinha acontecido. Precisamos de pedir ao 
Senhor que nos abra a inteligência para compreendermos a Sua Palavra, para que 
ela nos converta e transforme em fiéis seguidores do Ressuscitado. 
ANUNCIAR 
Os discípulos entendem o sentido da missão. “Vós sois as testemunhas de todas 
estas coisas.” O encontro com o Ressuscitado fez com que os discípulos não só 
fizessem a experiência e entendessem a Escritura, como também recebessem o 
mandato de proclamar o Evangelho. O encontro com o Ressuscitado leva à missão. 
Os medrosos discípulos, tocados pela experiência do encontro com o Ressuscitado, 
foram transformados e assim tornaram-se anunciadores e mártires. Precisamos de 
nos transformar em pessoas apaixonadas pela Palavra de Deus, que nos leve a ser 
testemunhas do Evangelho para que também anunciemos Jesus Cristo pelo mundo. 

EU DIGO QUE SIM (Hino Semana de oração pelas vocações 2021) 
E se Deus me chamar um dia para casar? (Eu digo que sim) 
Fazer da família um lugar para aprender a amar (Eu digo que sim) 
Se Deus me chama à Santidade 
Só tenho que o seguir na verdade 
E dizer que sim 
E se Deus me chamar a uma consagração? (Eu digo que sim) 
Amor profundo a Deus e ao mundo na oração (Eu digo que sim) 
E se Deus me chamar para sair em missão? (Eu digo que sim) 
Plantar a semente do Reino em cada coração (Eu digo que sim) 
E se Deus me chamar um dia ao sacerdócio? (Eu digo que sim) 
Ser como Jesus e no mundo espelhar a sua luz (Eu digo que sim) 
E se Deus chamar a diácono permanente? (Eu digo que sim) 
Servir Deus e a Igreja de uma forma diferente (Eu digo que sim) 
Se Deus me chama à Santidade 
Só tenho que o seguir na verdade 
E dizer que sim... 


