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FESTA DE SANTA MARIA MADALENA 

22 de julho de 2020 

“VI  O  SENHOR” 

( Jo 20,1.11-18) 

 

(Preparar carinhosamente o ambiente criando clima de oração) 

 

Canto inicial: 

“Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor Deus aí está” (3X) 

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

Todos: Amém! 

Dirigente: A graça de Deus nosso Pai, a ternura de Jesus nosso irmão, e a 

comunhão do Espírito Santo estejam conosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor! 

 

Canto à Palavra: 

A Palavra de Deus ouvida, é mensagem que nos liberta 

Que nos chama à nova vida, nos educa e nos converte (2X) 

 

Ler Jo 20,1.11-18. 

 

Introdução: 

            Este evangelho segue, com liberdade, o esquema de busca e encontro da 

esposa do Cântico dos Cânticos (Ct 3,1-4), impaciência do amor, saída apressada, 

busca em vão, diálogo com os guardas (anjos), encontro, abraço, ida à casa da 

mãe (Pai). O lugar é um jardim que, além do jardim citado no livro Cântico dos 

Cânticos (Ct 5,.1,7,11-14), refere-se ao Paraíso terrestre. 
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            Maria de Magdala é uma das três mulheres que estiveram junto à cruz.  Ela 

esperou todo sábado e a noite do dia seguinte, mas se levanta apressadamente 

de madrugada (Sl 63,2: Sl 119,147-148). 

            É um encontro com Jesus a sós, como no caso da samaritana. No Evangelho 

de João, as mulheres ocupam um lugar importante, com uma missão 

evangelizadora. 

            Releia o texto devagar, faça silêncio, leia também as citações bíblicas 

citadas acima. 

 

Meditação: 

          O versículo 1 diz que foi de madrugada que Maria se apressou para ir ao 

jardim. 

Ainda estava escuro. Escuridão, no Evangelho de João, simboliza não 

somente a escuridão exterior, mas também a interior. O coração de Maria estava 

no escuro, triste por causa dos acontecimentos.  

           Você conhece esses momentos de escuridão interior em sua vida? Quando 

isso aconteceu? Tem acontecido nos dias atuais? 

           Maria encontrou o sepulcro vazio. Chorou angustiadamente. Disse aos 

anjos: “Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram.” Ela repete a mesma 

preocupação a Jesus, quem ainda não tinha reconhecido. 

           Em sua vida, há momentos nos quais sente isso também? Onde está o 

Senhor? 

São as dúvidas de fé, os momentos de aridez na oração, os momentos de 

sofrimento que fazem parecer que Jesus está tão longe. Pense por alguns 

instantes nessas experiências. 

              Maria reconheceu Jesus quando Ele pronunciou o seu nome. O bom 

Pastor é quem chama suas ovelhas pelo nome. Acontece o encontro! Pense em 

experiências de sua vida que você tem buscado e encontrado Jesus. 

 

Oração: 

           1- Senhor neste tempo de tanto sofrimento, falta de perspectivas, com a 

vida tão ameaçada, a “escuridão” é grande na vida de muitos irmãos. Que 

nenhum deles perca o desejo de ti encontrar, rezemos: Senhor escutai a nossa 

prece! 

           2- Senhor, que as dúvidas nos façam crescer, que os momentos de solidão 

vividos agora nos façam buscar mais nossos irmãos, ajudando-nos mutuamente, 

rezemos: Senhor escutai a nossa prece! 
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           3- Senhor, por toda a Igreja, de modo especial pelo papa Francisco e por 

todas as pessoas que sempre nos ajudaram a reconhecer-Te e  que têm sido sinal 

de Tua presença em nossa vida, para que nunca percam a coragem de 

testemunhar-Te, rezemos: Senhor escutai a nossa prece!  

            Preces espontâneas... 

 

            Pai Nosso... 

 

Contemplação: 

           Maria Madalena tornou-se anunciadora da ressurreição. Ela anunciou aos 

discípulos: “Vi o Senhor”.  “Senhor” é o título que os cristãos dão ao Ressuscitado. 

           Hoje sou também chamada(o)  a anunciar a ressurreição. Anuncio com 

alegria? Como? Só com palavras? Ou estou bem consciente de que a ressurreição 

se manifesta na vida diária, através de ações, do meu testemunho? 

 

Benção: 

Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza para sempre, em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! Amém! 

  

Canto final 

O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a ceifar 

A ceifar o Senhor me chamou, Senhor aqui estou, Senhor aqui estou. 

 

Vai trabalhar pelo mundo afora, Eu estarei até o fim contigo. 

Está na hora o Senhor me chamou, Senhor aqui estou, Senhor aqui estou 

 

Dom  de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim o fez 

Dom de amor é a vida  entregar, chegou a minha vez, chegou a minha vez 

 

   

           

 


