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Comunidade Cenáculo 

 

NOVENA em preparação à  

FESTA DA VIDA  

de 3 a 11 de Julho 2018 

SEGUE-ME  (Jo 21,19) 

 

 

«MAIS UMA VEZ NOS ENCONTRAREMOS JUNTOS 
PARA FESTEJAR O DOM DA VIDA. 

NESTES DIAS NÓS NOS SENTIREMOS DE SER AMADOS, 
QUERIDOS, CHAMADOS, DESEJADOS PELO NOSSO CRIADOR. 

FESTEJAREMOS O ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE, 
PARA AGRADECER À DEUS PELO DOM DA VIDA. 

SEREMOS DE MUITOS PAÍSES DIFERENTES PARA NOS FAZER UM GRANDE PRESENTE: 
DEDICAR ESTES DIAS À NOSSA VIDA, 
PERDOAR E ABRAÇAR A NOSSA VIDA. 

NÓS QUEREMOS ENTRAR NESTE ABRAÇO 
QUE QUER SER AGRADECIMENTO, ALEGRIA DE VIVER, 
GRAÇAS AO CRIADOR, A ELE QUE É A FONTE DA VIDA. 

QUEREMOS REDESCOBRIR A VERDADEIRA LIBERDADE DO NOSSO CORAÇÃO 
OUVINDO A ÚNICA VERDADE 

QUE NOS CURA E LIBERTA: JESUS RESSUSCITADO! » 

 
MADRE ELVIRA 

 

1° DIA – TERÇA-FEIRA 3 Julho 2018 
 

- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  

atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 
Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 

dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 
e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  

encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 

http://www.festadellavita.info/fdvbl/la-festa/il-tema
http://www.festadellavita.info/fdvbl/la-festa/il-tema
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Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  
Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 

viva e profunda.  
Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 

que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 
Amém. 

HOJE REZAMOS PELO SANTO PADRE FRANCISCO, PELOS BISPOS QUE ESTARÃO CONOSCO DURANTE A 
FESTA, PELOS SACERDOTES E POR DON MARCO QUE RECEBERÁ O DOM DA ORDENAÇÃO 

SACERDOTAL  
 

 
Do Evangelho Segundo São João ( Jo 21, 1-3 ) 
“Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. 
Manifestou-se deste modo: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé (chamado Dídimo), Natanael (que 
era de Caná da Galiléia), os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão 
Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na 
barca. Naquela noite, porém, nada apanharam.” 

 
Da catequese de Papa Francisco... 
O Evangelho narra a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, nas margens do lago da 
Galileia, com a descrição da pesca milagrosa. A narração é inserida no âmbito da vida diária dos 
discípulos, que voltaram à sua terra e ao seu trabalho de pescadores, depois dos dias perturbadores 
da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Para eles era difícil compreender o que tinha 
acontecido. Mas, quando tudo parecia ter terminado, é ainda Jesus quem “procura” de novo os 
seus discípulos. É Ele que os vai procurar!        
 
Da catequese de Madre Elvira...  
Jesus não nos deixou na tristeza da morte, da doença, do pecado. Ė ressuscitado! Nós não estamos 
sozinhos. Jesus Ressuscitado na oração fala ao nosso coração. Acontece que descarregamos entre 
nós, mas depois de qualquer hora ou dia depois voltamos à estaca zero, deprimidos e tristes. 
Devemos aprender a falar com Jesus. Jesus é o único que nos pode curar! Por isso quando estamos 
tristes e deprimidos temos que ter a coragem de colocar-nos de joelhos diante de Jesus e dizer-lhe 
aquilo que vivemos, sentimos, sofremos. Não continuemos a procurar, procurar ... andando de cá 
para lá. Mas que coisa, quem e onde procuramos? Devemos parar e ir até a Jesus: Ele nos ama, Ele 
nos está procurando, Ele será sempre com nós; não somos e nem saremos sozinhos! 

 

Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  

e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 
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Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  
para que tu possas educar-nos e formar-nos 

à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 
para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 

Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  
 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final 

 

2° DIA - QUARTA-FEIRA 4 Julho 2018 
 

- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  

atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 
Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 

dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 
e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  

encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 
Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  

Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 
viva e profunda.  

Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 
que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 

Amém. 

REZAMOS HOJE PELA MADRE ELVIRA  
 

Do Evangelho Segundo São João (Jo 21,5-7) 
Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. 
Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na, e já não podiam 
arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo, que Jesus amava, 
disse a Pedro: É o Senhor! Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a 
túnica (porque estava nu) e lançou-se às águas. 
 
Da catequese de Papa Francisco   
Os apóstolos, preocupados “porque não tinham pescado nada durante toda a noite” quando o 
Senhor pediu-lhes “algo para comer”, responderam de “não” em uma maneira um pouco dura. Mas 
quando o Senhor lhes disse “Lançai a rede ao lado direito da barca e encontrareis”, talvez pensaram 
naquela vez na qual o Senhor tinha dito a Pedro de ir pescar e ele tinha respondido “Não pescámos 
nada toda a noite, mas no teu nome vou!”. Pedro revela uma verdade quando disse: “Fizemos no 
nome de Jesus”. É mesmo o Espírito Santo que “nos conduz a professar Jesus ou a falar de Jesus ou 
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a ter confiança em Jesus”. Gostaria que neste dia, pensássemos nisto: eu confio no nome de Jesus; 
eu rezo: “Jesus, Jesus!”.  
 
Da catequese de Madre Elvira  
Mesmo que no coração de Pedro faltava a fé naquele momento, felizmente se “retomou “e assim 
Jesus pude operar o milagre. E tudo aconteceu pelas palavras de Pedro: “NO TEU NOME”. Também 
nós devemos começar a não viver mais na segurança em nós mesmos. Mas a dizer “no nome de 
Jesus”, falando abertamente, repetindo em cada coisa que devo fazer: Jesus no teu nome... não faço 
isto porque sou bom, ou porque tinha que fazer, porque devo fazer, mas Jesus... no teu nome. Penso 
que seja poderosa esta oração: se invocamos o seu nome, o nome de Jesus, Ele não pode não nos 
fazer o milagre, o milagre de estar bem com nós mesmos. No teu nome Jesus quero viver a vida, no 
teu nome quero sorrir à vida, no teu nome quero consumar a minha vida, doar a minha vida. Se 
tivermos feito ou fazemos as coisas somente no nosso nome, com as nossas forças ... não fizemos 
nada! Provamos a aproximar-nos a Jesus como fez Pedro, e começamos em tudo aquilo que 
devemos fazer, quando te levantas, quando vais a trabalhar, a dormir... a dizer “No teu nome 
Senhor”... o seu nome é Ele (Jesus), portanto confiemos n’Ele! 
 
Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  

e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 
Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  

para que tu possas educar-nos e formar-nos 
à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 

para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 
Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  

 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final 
 
 

3° DIA –QUINTA-FEIRA 5 Julho 2018 
 

- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
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para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  
atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 
Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 

dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 
e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  

encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 
Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  

Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 
viva e profunda.  

Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 
que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 

Amém. 

HOJE REZAMOS POR TODAS ÀS PESSOAS QUE VIRÃO À FESTA DA VIDA   
 

Do Evangelho Segundo São João ( Jo 21,10-12 )  
“Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a 
rede para a terra, cheia de cento e cinqüenta e três peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede 
não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem 
és tu?, pois bem sabiam que era o Senhor.” 
 
Da catequese de Papa Francisco   
O Evangelista sublinha que «nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-Lhe: “Quem és tu?”, 
porque bem sabiam que era o Senhor».Está aqui um dado importante para nós: temos de viver 
num relacionamento intenso com Jesus, numa intimidade tal, feita de diálogo e de vida, que O 
reconheçamos como «o Senhor». Adorá-Lo! Gostaria que todos se interrogassem: Tu, eu, adoramos 
o Senhor? Vamos ter com Deus só para pedir, para agradecer, ou vamos até Ele também para O 
adorar? Mas então que significa adorar a Deus? Adorar o Senhor quer dizer dar-Lhe o lugar que Ele 
deve ter; adorar o Senhor significa afirmar, crer – e não apenas por palavras – que Ele é o único que 
guia verdadeiramente a nossa vida; adorar o Senhor quer dizer que vivemos na sua presença 
convencidos de que é o único Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história.  
 
Da catequese de Madre Elvira  
Quando te aproximas pouco a pouco com mais coração, com mais sentimento, com mais vontade, 
com mais liberdade a Deus, lhe podes tocar. Nós somos já n’Ele! E Ele se revela na oração que é a 
estrada para encontrá-lo. A oração é entrar numa amizade com Ele, num diálogo com Deus. No 
início da nossa oração invocamos o Espírito Santo porque Ele é como a chave na fechadura da 
comunicação com o Senhor. Invocamo-lo com confiança! Ele vem e abre a porta do teu coração, 
entra e prepara o teu espírito e a tua alma ao encontro vivo com Jesus.  
 
Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
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para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  
e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 

Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  
para que tu possas educar-nos e formar-nos 

à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 
para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 

Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  
 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final                                                                   
     

4° DIA – SEXTA-FEIRA 6 Julho 2018 
 

- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  

atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 
Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 

dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 
e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  

encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 
Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  

Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 
viva e profunda.  

Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 
que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 

Amém. 

HOJE REZAMOS POR TODOS OS JOVENS E PELAS PESSOAS ACOLHIDAS NAS NOSSAS COMUNIDADES 
 
Do Evangelho Segundo São João ( Jo 21,13-14 )  
Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhos deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez 
que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. 
 
Da catequese de Papa Francisco 
 A presença de Jesus ressuscitado transforma todas as coisas: a escuridão é vencida pela luz, o 
trabalho inútil torna-se de novo frutuoso e prometedor, o sentido de cansaço e de abandono deixa 
lugar a um novo impulso e à certeza de que Ele está conosco. A partir de então, estes mesmos 
sentimentos animam a Igreja, a Comunidade do Ressuscitado. Todos nós somos a comunidade do 
Ressuscitado! Se por vezes, à primeira impressão, pode parecer que as trevas do mal e a fadiga do 
dia a dia têm a supremacia, a Igreja sabe com certeza que sobre quantos seguem o Senhor Jesus já 
resplandece a luz da Páscoa que não conhece ocaso. O grande anúncio da Ressurreição infunde nos 
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corações dos fiéis uma alegria íntima e uma esperança invencível. Verdadeiramente Cristo 
ressuscitou!    
                                                                                                                           
Da catequese de Madre Elvira  
A nossa vida ressuscitada hoje se transforma num sinal visível, o testemunho real que somos filhos 
de um Deus vivo e ressuscitado, que venceu a morte: só um Ressuscitado é capaz de operar o 
milagre de fazer ressuscitar os mortos, de quebrar as correntes dos prisioneiros, de restituir a vista 
da fé a aqueles que por muitos anos eram cegos e caminhavam na escuridão. Assim temos a certeza 
que existe uma transformação operante em nós que se atua em força da sua vitória sobre a morte, 
que se faz presente e viva através da nossa fé. Erávamos mortos e agora estamos vivos: somos 
filhos da ressurreição! Somos ressuscitados em Cristo! Queremos gritar, anunciar e testemunhar-vos 
com todo o entusiasmo e a alegria da nossa vida reencontrada. Verdadeiramente se um é em Cristo, 
é uma criatura nova! 
 
Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  

e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 
Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  

para que tu possas educar-nos e formar-nos 
à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 

para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 
Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  

 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final                                                                    
        

5° DIA - SABADO 7 Julho 2018 
 

- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  

atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 
Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 

dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 
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e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  
encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 

Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  
Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 

viva e profunda.  
Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 

que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 
Amém. 

REZAMOS POR TODAS AS NOSSAS MISSÕES, PELAS CRIANÇAS, OS JOVENS E PELOS MISSIONÁRIOS DA 
COMUNIDADE CENACOLO  

 
Do Evangelho Segundo São João ( Jo 21,15 )  
Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que 
estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus 
cordeiros. 
 
Da catequese de Papa Francisco 
Jesus escolheu o mais pecador dos apóstolos: os outros fugiram. e Pedro o renegou dizendo: não o 
conheço. Mas eis que Jesus lhe pergunta: “Mas tu amas-me mais do que eles?”. Jesus escolhe o 
mais pecador e esta é a missão que Jesus confia a Pedro: sim, com os pecados, com os erros... 
apascenta os meus cordeiros, porque me amas “apascenta”, porque és meu amigo ...“apascenta 
com amor”.   
                                                            
Da catequese de Madre Elvira  
Nós não somos criados para viver com tristeza, com medo, com ansiedade, com preconceito, com 

rancor: por isto, perdoamo-nos e perdoamos! Perdoar faz bem à saúde e ao coração. As portas da 

salvação foram abertas para nós, por isso temos que ter a coragem de entrar: nos faz bem, e nos faz 

sentir não somente perdoados e curados, mas salvados! Mesmo se os teus pecados fossem 

escarlates, sujos, vermelhos de dar medo por quanto foram grandes, para Deus não conta nada! 

Deus te pode perdoar, te pode liberar, Ele pode-nos reconstruir. Mas tudo isso só pode acontecer se 

dizemos na verdade: “Senhor sou um coitado, uma coitada: perdoa-me! Eu preciso de Ti, eu confio 

em Ti, ajuda-me! ” Esta é a nossa fé, a nossa esperança, a nossa missão: a misericórdia é para ser 

distribuída a todos, porque Deus deseja dá-la a cada um de nós! 

Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  

e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 
Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  

para que tu possas educar-nos e formar-nos 
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à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 
para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 

Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  
 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final                                                                    
 

6° DIA – DOMINGO 8 Julho 2018 
 

- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  

atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 
Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 

dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 
e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  

encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 
Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  

Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 
viva e profunda.  

Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 
que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 

Amém. 

REZAMOS POR TODOS OS JOVENS  
 
Do Evangelho Segundo São João ( Jo 21,16) 
Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que 
te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros. 
 
 
Da catequese de Papa Francisco 
“Simão, filho de João, tu amas-me?”. Cada vez que Jesus repete esta pergunta a Pedro lhe vem em 
mente que o havia renegado, que disse que não o conhecia e fica com vergonha. Mas o Senhor lhe 
faz sentir, a ele e a nós, que todos somos pecadores e que o problema não é ser pecadores, mas 
sim não se arrepender dos pecados, e não se envergonhar daquilo que fizemos. Pedro tinha um 
grande coração e isto leva-o a um novo encontro com Jesus, à alegria do perdão. O Senhor  nos faz 
amadurecer através de muitos encontros com Ele, mesmo com as nossas fraquezas, com os nossos 
pecados quando os reconhecemos. É importante deixar que o Senhor nos encontre: Ele sempre nos 
procura, Ele está sempre ao nosso lado.     
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Da catequese de Madre Elvira  
Se no nosso coração resistimos a perdoar as pessoas por aquilo que nos fizeram de mal hoje ou um 
ano atrás, é porque não acreditamos suficientemente que Deus nos perdoa totalmente. Esta é a 
grande desgraça de quem não sabe esquecer, perdoar e recomeçar. Temos que aprender a 
recomeçar com amor, com amizade sincera, com confiança um do outro. Recomeçar do ponto de 
vista cristão é recomeçar como recomeça Deus com nós: Ele a cada dia nos faz novos e dá-nos 
sempre a possibilidade de rever-nos. 
Se nos ofendemos por um erro, uma calúnia, uma acusação, uma correção, uma condenação ... não 
vivemos mais a confiança que Deus é verdadeiramente um Pai rico de Misericórdia e abundante em 
perdoar. Invés aprendamos a registrar na memória toda a Misericórdia que Deus tem para conosco.  
É claro que a natureza humana é pobre, é miserável, é corrompida do mal e do pecado, mas 
acreditando no nosso pecado, temos que crer ainda mais que somos pecadores amados, 
infinitamente amados, ternamente amados, constantemente amados por Deus!   
 
Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  

e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 
Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  

para que tu possas educar-nos e formar-nos 
à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 

para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 
Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  

 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final 
 

7° DIA -  SEGUNDA – FEIRA 09 Julho 2018 
 

- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  

atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 
Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 

dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 
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e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  
encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 

Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  
Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 

viva e profunda.  
Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 

que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 
Amém. 

REZAMOS POR TODOS OS PAIS, FAMĺLIAS 
 E AMIGOS DA COMUNIDADE CENACOLO 

 
Do Evangelho Segundo São João ( Jo 21,17)  
Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe 
perguntou pela terceira vez: Amas-me?, e respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. 
Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. 
 
Da catequese de Papa Francisco  
Pedro reencontrou a confiança, quando Jesus lhe disse por três vezes: «Apascenta as minhas 
ovelhas» Ao mesmo tempo ele, Simão, confessou por três vezes o seu amor a Jesus, reparando 
assim a tríplice negação ocorrida durante a Paixão. Pedro ainda sente queimar dentro de si a ferida 
da desilusão que deu ao seu Senhor na noite da traição. Agora que Ele lhe pergunta «tu amas-
Me?», Pedro não se fia de si mesmo nem das próprias forças, mas entrega-se a Jesus e à sua 
misericórdia: «Senhor, Tu sabes tudo; tu sabes que te amo.E aqui desaparece o medo e  a 
insegurança.  
                                                      
Da catequese de Madre Elvira  
Damos a possibilidade a Jesus, através da sua morte e ressurreição de transformar a tristeza em 
alegria, as trevas em luz, a fraqueza em força, a desesperação em confiança, em esperança, em 
futuro. Se temos muitas coisas dos nossos pecados que nos atormentam, repetíamos a Jesus na 
oração: “Jesus eu confio em Ti! Jesus me entrego a Ti! Jesus, eu creio em Ti! ” Temos que 
experimentar que Jesus é com nós e nos liberta do peso negativo de todas as coisas que nos fizeram 
mal no nosso passado. 
O Senhor nos perdoa e recomeça com nós com uma confiança sempre renovada. Ele nunca diz: 
“Mas aquele ali já errou muito, não merece mais a minha confiança”. Não, Ele tem sempre uma 
completa e total confiança! Temos que ter também nós esta confiança sem limites n’Ele, porque o 
Senhor ama sem reservas, sem calcular, sem se quer saber que nós o queremos: Ele nos ama ... e 
nos ama! 
 
Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  
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e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 
Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  

para que tu possas educar-nos e formar-nos 
à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 

para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 
Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  

 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final 
 
 

8° DIA – TERÇA-FEIRA 10 Julho 2018 
 

- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  

atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 
Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 

dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 
e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  

encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 
Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  

Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 
viva e profunda.  

Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 
que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 

Amém. 

REZAMOS POR TODOS OS “FILHOS”  
QUE PASSARAM PELA COMUNIDADE CENACOLO NESTES 35 ANOS  

 
Do Evangelho Segundo São João (Jo 21,18) 
Em verdade, em verdade te digo: quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. 
Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não 
queres.       
 
Da catequese de Papa Francisco 
No Evangelho, Jesus pede por três vezes a Pedro que apascente o seu rebanho, e o faça com todo o 
seu amor, profetizando-lhe: «Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te há-de atar o cinto 
e levará para onde não queres». Trata-se de uma palavra dirigida primariamente a nós, Pastores: 
não se pode apascentar o rebanho de Deus, se não se aceita ser conduzido pela vontade de Deus 
mesmo para onde não queremos, se não estamos prontos a testemunhar Cristo com o dom de nós 
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mesmos, sem reservas nem cálculos, por vezes à custa da nossa própria vida. Mas isto vale para 
todos: tem-se de anunciar e testemunhar o Evangelho. Cada um deveria interrogar-se: Como 
testemunho Cristo com a minha fé? Tenho a coragem de Pedro e dos outros Apóstolos para pensar, 
decidir e viver como cristão, obedecendo a Deus?  
 
Da catequese de Madre Elvira  
Nós sabemos que somos escolhidos, somos privilegiados! Deus escolhe, te chama através das 
situações. Talvez você possa dizer: “ Não, não me interessa, deixa eu cuidar da minha vida”, Mas 
Deus nos escolheu para mandar-nos! Eis porque muitos se voltam para trás, porque ser cristãos nos 
dias de hoje quer dizer ser continuamente na primeira linha, continuamente um percursor, 
continuamente a risco, continuamente sentinela para acolher as situações de quem nos rodeia, as 
necessidades dos demais, dos irmãos, de aqueles que talvez foram chamados e disseram de não, e 
de outros que nunca conheceram a misericórdia, o perdão, a paz. E Ele nos envia! para onde? Para 
onde quer que vá um cristão, este deve ser um farol de luz, que ilumina, que aquece, que dá 
esperança e vida.  
 
Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  

e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 
Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  

para que tu possas educar-nos e formar-nos 
à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 

para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 
Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  

 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final 

 
9° DIA – QUARTA-FEIRA 11 Julho 2018 

 
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
- Canto ao Espírito Santo  
- Eu Creio em Deus Pai … 
 

Oração para a Festa da Vida 2018  
Pai Misericordioso e Deus consolador, 

Vos agradecemos por estes 35 anos de vida da Comunidade Cenacolo 
e como Pedro também queremos redescobrir a alegria do primeiro amor,  

o entusiasmo de seguir a Jesus. Desejamos “festejar a Vida” 
para louvar e bendizer a tua infinita Misericórdia que nos ajuda a caminhar  

atrás de Jesus no caminho do anúncio e do testemunho. 



14 
 

Obrigado por nos dizer “Segue-me” como disse a Pedro 
dando-nos a alegria de responder a Sua vontade 

e fidelidade no caminho, certos de que somente seguindo a Vós  
encontramos o caminho certo para nós e para servir nossos irmãos. 

Obrigado Senhor porque voce sabe tudo sobre nos e sabe “que nos te amamos”.  
Renove o nosso amor por Vós e faça com que nossa caminhada até Vós seja sempre verdadeira, 

viva e profunda.  
Obrigado porque ao nosso lado nos deste tua Mãe Maria, nossa fiel Amiga, 

que nos dà a alegria de seguir a Vós e a beleza de servir-Te 
Amém. 

REZAMOS POR TODOS AQUELES QUE RECAÍRAM  
E  TODOS AQUELES QUE NÃO SOUBEMOS AJUDAR  

 
 
Do Evangelho Segundo São João ( Jo 21,19) 
Por estas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de 
assim ter falado, acrescentou: Segue-me!"  
 
Da catequese de Papa Francisco 
Hoje, o Senhor repete a mim, a vós e a todos: Segue-Me! Não percas tempo em questões ou 
conversas inúteis; não te detenhas nas coisas secundárias, mas fixa-te no essencial e segue-Me. 
Segue-Me no testemunho duma vida que corresponda ao dom de graça do Batismo, segue-Me 
quando falas de Mim às pessoas com quem vives dia-a-dia, na fadiga do trabalho, do diálogo e da 
amizade. Segue-Me no anúncio do Evangelho a todos, especialmente aos últimos, para que a 
ninguém falte a Palavra de vida, que liberta de todo o medo e dá a confiança na fidelidade de Deus. 
Tu segue-Me! 
 
Da catequese de Madre Elvira   
Nós queremos imitar, prolongar a vida de Jesus sobre a terra. Nós temos este objetivo: Segui-lo. E 
Ele o que está fazendo neste momento? Ele nos procura, nos segue, Ele dá a sua vida por nós. Por 
isso nós somos capazes de viver como Ele se vivemos a doação de nós mesmo nas pequenas coisas e 
nas grandes coisas. Mas não se escolhe uma vez para sempre, se escolhe a cada dia, muitas vezes 
ao dia. Somente se estamos em sintonia com a verdade da nossa escolha, do nosso sim, como Jesus 
dá a sua vida para nós também nós saremos capazes de dar a vida para os irmãos ... Veja como é 
lindo dar a vida aos demais! Dar a vida que não é mais a tua: é a vida que Cristo nos dá, não é mais 
somente a nossa vida. Devemos dar a vida de Cristo que vive em nós.          
 
Pai nosso/ 10 Ave Maria / Glória ao Pai / Louvado sempre seja … / Jesus perdoa … 

Oração à Nossa Senhora 
“ Eis nos aqui Maria, estamos contigo!” 

Mãe da espera, 
que procura com o coração, com o olhar, 
com as lágrimas os teus filhos perdidos, 
em um mundo que abandonou a Deus. 

Te agradecemos porque o teu amor trouxe-nos aqui 
para dar vida, esperança, alegria e fé a tantos jovens  

e a todos aqueles que buscam a verdade, o perdão e a paz. 
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Nos entregamos a Ti, nossa querida Mãe  
para que tu possas educar-nos e formar-nos 

à escuta da Palavra viva, o teu Filho Jesus Ressuscitado, 
para encontrar-nos juntos um dia no Reino de luz e de salvação. 

Eis-nos aqui Maria, estamos contigo hoje e sempre! Amém.  
 
Maria, Mãe do Cenáculo.../Seja Louvado o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.../Canto final 
 


