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APRESENTAÇÃO
Caros irmãos e irmãs,

Equipe Diocesana para os Círculos Bíblicos
Praça Eurico Salles, 10 – Centro

Atílio Vivacqua – ES
 refletindodiocesano@gmail.com

Tiragem: 31.200 Cartilhas

Em nossas mãos, a cartilha “REFLETINDO 239”, contendo 12 encontros para os 
Círculos Bíblicos. Os dois primeiros encontros dizem respeito à Páscoa. O primei-
ro reflete à Oitava da Páscoa e o segundo é a Via Sacra da Ressurreição. Os outros 
dez encontros contêm o estudo dos ATOS DOS APÓSTOLOS, proposto para o 
ano 2020 aos nossos Círculos Bíblicos. O tema deste estudo é: “Renovando a 
consciência da identidade e da missão da Igreja hoje”.
A cartilha está assim disposta:
Primeiro Encontro: Lucas 24, 13-35 – Na Oitava da Páscoa
Segundo Encontro: Via Sacra da Ressurreição
Terceiro Encontro: Atos 1, 1-8 – Batizados e Animados pelo Espírito para serem 
testemunhas de Cristo.
Quarto Encontro: Atos 1, 12-14 – A ativa presença das mulheres na Comunidade.
Quinto Encontro: Atos 1, 15-24 - A eleição de Matias – As eleições em nossas 
Comunidades.  
Sexto Encontro: Atos 2, 37-41 – A Palavra e o Batismo geram a conversão.
Sétimo Encontro: Atos 2, 42-47 – Retrato da Comunidade I.
Oitavo Encontro: Atos 3, 1-9 – A cura que desperta a fé.
Nono encontro: Atos 3, 12-17 – O Testemunho que desperta a fé.
Décimo Encontro: Atos 4, 13-22 – A Comunidade Profética que anuncia a Pala-
vra de Deus com ousadia e coragem.
Décimo Primeiro Encontro: Atos 4, 23-31 – A Oração que vence o medo.
Décimo Segundo Encontro: Atos 4,32-37 – Retrato da Comunidade II.
O objetivo do nosso estudo é crescer na vida de Comunidade, renovando a 
consciência da identidade e da missão da Igreja hoje. O livro dos Atos dos após-
tolos será a nossa principal cartilha. A vivência da Comunidade dos Atos dos 
Apóstolos será a nossa inspiração e exemplo. 
O Espírito Santo de Deus nos acompanhe com sua luz e sabedoria. 

 Pe. João Batista Maroni    
p/ Equipe Diocesana de Círculos Bíblicos. 
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

Mesa forrada com toalha branca, a mais bonita que houver. Sobre ela, a 
Bíblia aberta na passagem de hoje e uma vela grande simbolizando o Círio 
Pascal, que será acesa no momento a ser indicado. 

(Acolher todos no clima festivo da Páscoa)

CANTO: (Durante o cântico, o dono da casa acende a vela que está sobre a 
mesa)

1. Por sua morte, a morte viu o fim. / Do sangue derramado a vida 
renasceu. / Seu pé ferido, nova estrada abriu. / E, neste Homem, o 
homem, enfim se descobriu. 

Meu coração me diz: “o amor me amou, / e se entregou por mim!” 
Jesus ressuscitou! / passou a escuridão, o sol nasceu! / a vida 
triunfou: Jesus ressuscitou!

2. “Jesus me amou e se entregou por mim,” os homens todos podem o 
mesmo repetir. / Não temeremos mais a morte e a dor. / O coração 
humano em Cristo descansou. 

ANIMADOR (A): SINAL DA CRUZ

•	 A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos... 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (rezada ou cantada)

PRIMEIRO ENCONTRO

DE 12 A 18 DE ABRIL DE 2020

LUCAS 24,13-35

OITAVA DA PÁSCOA
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Salmodia
SALMO 117 (118)

• Dai graças ao Senhor porque ele é bom! / “Eterna é a sua misericórdia” 
/ A casa de Israel agora o diga: “Eterna é a sua misericórdia!”

Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e Nele exul-
temos!

• A mão direita do Senhor fez maravilhas, / a mão direita do Senhor 
me levantou, / não morrerei, mas ao contrário, viverei / para cantar as 
grandes obras do Senhor!

• A pedra que os pedreiros rejeitaram, / tornou-se agora a pedra an-
gular, / Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: que maravilhas ele fez a 
nossos olhos!

Conversando sobre a Vida
ANIMADOR (A): Estamos na Oitava da Páscoa. Vivenciamos a Quaresma 
como tempo de penitência e conversão. A Campanha da Fraternidade, 
inspirada na parábola do bom samaritano, nos convocou a uma conver-
são ao outro, pela compaixão e o cuidado. Convertidos ao sofrimento e 
às necessidades do outro, celebramos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, na certeza da vitória sobre o mal e a morte. 

CANTO
Que alegria, Cristo ressurgiu! / No Evangelho, Ele vai falar. / Entoemos nos-
so canto de louvor e gratidão: / sua Palavra vamos aclamar. 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

ANIMADOR (A): O Evangelho que vamos escutar é conhecido como a 
“passagem dos discípulos de Emaús”. Aconteceu na tarde do domingo da 
ressureição de Jesus.  Em muito essa passagem ilumina o nosso discipula-
do. Nela, temos a Palavra e o Pão, elementos principais da Eucaristia. 

LUCAS 24, 13-35 (Leitura pausada do texto)

A Palavra de Deus
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O QUE ESSE EVANGELHO DIZ EM SI?
O QUE ESSE EVANGELHO DIZ PARA NÓS?

1. VAMOS RECORDAR COM NOSSAS PALAVRAS O EVANGELHO LIDO. 
(É hora de lembrar o que o Evangelho fala, como é e quando aconteceu 
o episódio, quais eram as personagens envolvidas, o que de importante 
aconteceu. Se for necessário, leia novamente)

2. POR QUE OS DOIS DISCÍPULOS ESTAVAM DESANIMADOS? QUAL 
TÊM SIDO A CAUSA DE NOSSOS DESÂNIMOS?

3. COMO OS DISCÍPULOS DE EMAÚS FORAM RECUPERANDO A ANI-
MAÇÃO? O QUE ISSO NOS ENSINA?

4. Jesus ressuscitado manifestou-se aos discípulos de Emaús na Pala-
vra e no Pão partilhado? COMO É HOJE PARTILHAR A PALAVRA E O 
PÃO?

CONTINUANDO A REFLEXÃO
• A narrativa dos discípulos de Emaús talvez seja uma das páginas mais 

lindas de todos os Evangelhos. Ela contém a estrutura da Eucaristia: 
Palavra e pão partilhado. A Palavra faz arder o coração e o pão parti-
lhado dá a reconhecer Jesus. 

• Os discípulos de Emaús estavam como que desanimados, tinham o 
semblante triste. Seus olhos eram incapazes de reconhecer a presen-
ça do ressuscitado. Às vezes, nos sentimos desanimados e tristes, com 
vontade de desistir. Outras vezes, somos cegos para enxergar com vi-
gor e esperança a vitória do bem. 

• Mas o coração ardia quando Jesus lhes explicava a Escritura.  A tristeza 
e o desânimo foram sendo tomados pela esperança. A Palavra faz ar-
der o coração e crescer a fé. A Palavra lida, rezada e refletida faz brotar 
a luz na escuridão. 

• A partilha do pão foi começada pela partilha da casa, do acolhimento, 
do aconchego. A partilha foi mútua. Os discípulos ofereceram casa e 
pão ao “forasteiro” desconhecido que encontraram pelo caminho. O 
suposto “forasteiro” era o próprio Jesus, “reconhecido ao partir o pão” 
que lhe fora oferecido.  

O QUE ESSE EVANGELHO NOS FAZ DIZER A DEUS?
ANIMADOR: Edificados pela Palavra que faz arder o coração, elevemos 
ao Senhor as nossas preces.
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• Obrigado, Senhor, pela PALAVRA que nos foi oferecida neste encon-
tro. Que ela faça arder sempre mais o nosso coração para a partilha e 
a missão.

TODOS: Obrigado, Senhor!

• Obrigado, Senhor, pelo Cristo Ressuscitado, razão da nossa vida e da 
nossa missão apostólica pela justiça e o bem. 

TODOS: Obrigado, Senhor!

• Seja, Senhor, a Eucaristia celebrada em nossas comunidades, a chama 
viva que aquece nossos corações pela Palavra. Seja ela a força do alto 
que abre nossas mãos para a partilha e o bem.

TODOS: Escuta, Senhor, a nossa oração!

• Que a Palavra proclamada e o Pão partilhado despertem a Igreja para 
a missão na sociedade e no mundo.

TODOS: Escuta, Senhor, a nossa oração!

PRECES ESPONTÂNEAS

ANIMADOR: Aceita, Senhor, nosso agradecimento e escuta nossos pedi-
dos. Nós vos louvamos por Jesus Ressuscitado, vivo em nosso meio.

GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS, / E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR 
ELE AMADOS. / SENHOR DEUS, REI DOS CÉUS, / DEUS PAI TODO PO-
DEROSO:...

ANIMADOR (A)

OREMOS (Breve silêncio)

Deus de misericórdia, por vosso Filho Jesus, vencedor da morte, abristes 
para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurrei-
ção do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da 
vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Dar prosseguimento aos gestos concretos da Campanha da Fraterni-

dade. 

• Como em outras ocasiões, organizar um almoço ou jantar de Páscoa 
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para moradores de rua, idosos, órfãos ou pessoas desamparadas. Esco-
lher um lugar adequado para realizá-lo. 

• Preparar a Via Sacra para o próximo encontro, página 9. 

• Preparar-se para o estudo dos Atos dos Apóstolos, que terá início no 
terceiro encontro desta cartilha. 

Bênção Final e Despedida
• Que Deus, rico em misericórdia, nos abençoe nesta páscoa e nos pro-

teja contra todo pecado. 

TODOS: Amém!

• Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição de seu 
Filho, enriqueça-nos com o dom da imortalidade. 

• A nós, que celebramos com alegria a festa da Páscoa, possamos che-
gar exultantes às festas das eternas alegrias no céu. 

• Abençoe-nos Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém!

CANTO FINAL

Eu creio num mundo novo, / pois Cristo ressuscitou! / Eu vejo sua 
luz no povo, / por isso alegre estou.

1. Em toda pequena oferta, / na força da união, / no pobre que se liber-
ta, / eu vejo ressurreição. 

2. Na mão que foi estendida, / no dom da libertação, / nascendo uma 
nova vida, / eu vejo ressurreição. 
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Apresentação e Orientações

SEGUNDO ENCONTRO

DE 19 A 25 DE ABRIL DE 2020

VIA SACRA DA RESSURREIÇÃO

A “VIA SACRA DA CRUZ” é o Caminho do Cristo crucificado. A VIA SACRA 
DA LUZ é o caminho do Cristo Ressuscitado. A Via Sacra da Cruz, celebrada 
na Quaresma, é uma tradição muito antiga nas Comunidades Cristãs. 
A “VIA SACRA DA LUZ é uma celebração recente na vida de nossas 
comunidades. É a Via Sacra da Ressurreição. É uma meditação orante 
sobre os mistérios gloriosos de Jesus ressuscitado. 
• A Via Sacra da Ressurreição, no Círculo Bíblico, deverá ser celebrada 

num lugar, de preferência, mais espaçoso, onde possa demarcar as 
estações.  

• O Círio Pascal deverá seguir à frente da Via Sacra, indicando o 
caminho onde deverão passar como discípulos do Ressuscitado. Cada 
participante levará uma vela acesa no próprio Círio. Se a celebração 
for realizada de dia, sugere-se usar lenços brancos no lugar da vela, 
levando apenas o Círio Pascal aceso. 

• As estações poderão ser ilustradas por quadros do Senhor Ressuscitado, 
que poderão ser tirados da internet. Caso não seja possível fazê-los, 
marque o lugar das estações com uma vela acesa sobre uma haste de 
bambu ou algo semelhante. 

• Destaca-se, na quarta estação, o lugar da Palavra de Deus na vida 
do discípulo missionário. Para isso, faz-se necessário providenciar 
para essa estação um exemplar da Bíblia, que deverá estar exposto 
sobre uma pequena mesa ou um ambão. O mesmo vale para a quinta 
estação, onde se propõe a partilha do pão. Deverá ser providenciada, 
antecipadamente, uma mesa com pão para ser repartido.

• A Via Sacra da Luz, quando feita fora do Círculo Bíblico, deverá ser 
rezada, de preferência, no sábado à tarde ou no domingo. E no grupo 
de Círculo Bíblico, quando for possível, seja feita assim também. 
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COMENTARISTA: Caros irmãos e irmãs, reunimo-nos aqui para 
celebrar, na “VIA SACRA DE LUZ”, a Ressurreição de Jesus. Na Quaresma, 
celebramos a Via Sacra da Cruz. Na Páscoa do Senhor, celebramos a Via 
Sacra da Luz. Sejam todos bem-vindos a esta celebração! Nela, rezaremos 
sete passagens da Ressurreição de Jesus, que iluminarão nossa vida de 
discípulos missionários, reanimando nossa compaixão no cuidado para 
com o outro.  Acompanhemos, com atenção, e fé o Mestre Ressuscitado. 
Seu caminho é o caminho da Igreja e de toda a humanidade na direção 
de Deus e de seu Reino. 

CANTO: (Ou outro a escolher) 

1. Por sua morte, a morte viu o fim. / Do sangue derramado a vida 
renasceu./ Seu pé ferido nova estrada abriu./ E, neste Homem, o 
homem, enfim, se descobriu. 

Meu coração me diz: “O amor me amou, / e se entregou por mim!” 
Jesus ressuscitou! / Passou a escuridão, o Sol nasceu!/ A vida 
triunfou, Jesus ressuscitou! 

2. “Jesus me amou e se entregou por mim’’,/ os homens todos podem 
o mesmo repetir./ Não temeremos mais a morte e a dor./ O coração 
humano em Cristo descansou. 

DIRIGENTE: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a 
Comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. 

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, queremos caminhar na Luz de seu Filho 
Ressuscitado, que cuida de nós com zelo e compaixão. Nele e por Ele, 
chegaremos à vida plena para todos. Ajude-nos, pelo seu Santo Espírito, 
a bem celebrar esta Via Sacra e obter os frutos que dela provêm por meio 
do Cristo Nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

Ritos Iniciais
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JESUS RESSUSCITOU E VIVE NO MEIO DE NÓS

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. 

TODOS: (erguendo as velas ou os lenços) Porque pela vossa santa Páscoa 
remistes o mundo. 

LEITOR (A) 01: “Então o anjo disse às mulheres: “Não tenham medo. Eu 
sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está 
aqui. Ressuscitou, como havia dito! Venham ver o lugar onde ele estava”. 
(Mt 28, 5-6).

LEITOR (A) 02: Como as santas mulheres, caminhamos em busca de paz e 
esperança. Muitas vezes, andamos tristes e abatidos pelos acontecimentos 
que nos cercam. Mas a compaixão de Deus por nós é maior que tudo. Ela 
é capaz de vencer a morte. O amor de Deus que ressuscitou Jesus nos fará 
vencer a insegurança e o medo. (breve silêncio) 

NOSSA PRECE
DIRIGENTE: Para que o Senhor Ressuscitado fortifique em nós a 
compaixão e o cuidado pelo outro. Rezemos: 

TODOS: Senhor, escutai a nossa prece. 

DIRIGENTE: Para que o Senhor Ressuscitado afaste de nós o desânimo e 
o medo diante das injustiças e do mal. Rezemos: 

DIRIGENTE: Oremos: (breve silêncio) Senhor Jesus, que vossa ressurreição 
aumente sempre mais a esperança dos que lutam pela vida, e os faça 
sempre fortes nas provações e zelosos no cuidado para com os irmãos.  

TODOS: Amém!

DIRIGENTE: Pela Ressurreição de Cristo. 

TODOS: Guardai-nos na Luz, ó Santa Mãe do Senhor! 

(Caminhando para a próxima estação, cantando o refrão abaixo ou outro 
semelhante) 

CANTO:

Meu coração me diz: “O amor me amou, / e se entregou por mim!” 
Jesus ressuscitou! / Passou a escuridão, o Sol nasceu! / A vida triunfou, 
Jesus ressuscitou!

1ª Estação
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OS DISCÍPULOS ENCONTRAM O SEPULCRO VAZIO
DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. 

TODOS: (erguendo as velas ou os lenços) Porque pela vossa santa Páscoa 
remistes o mundo. 

LEITOR (A) 01: “Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao 
túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou” (Jo 20,8). 

LEITOR (A) 02: Pedro e João veem os primeiros sinais de que o Mestre 
não estava mais morto. Como naquele tempo, Jesus hoje dá sinais de sua 
presença entre nós. Através da fé, o discípulo de Jesus é capaz de perceber 
o sinal do Reino de Deus e da vida eterna, mesmo naquilo que pode 
representar a dor e a morte. O discípulo se torna arauto da esperança. 
(breve silêncio) 

NOSSA PRECE
DIRIGENTE: Para que o Senhor abra nossos olhos para aquilo que é 
positivo, justo e bom, sinal de seu Reino entre nós. Rezemos: 

DIRIGENTE: Para que o Senhor Ressuscitado encha sempre mais sua 
Igreja de compaixão e cuidado pra com os necessitados. Rezemos: 

DIRIGENTE: Para que nos fatos ruins da vida, sejamos sempre tomados 
pela boa surpresa que tomou o coração de Pedro e João ao ver no túmulo 
vazio, ao ver o Cristo vencedor da morte. Rezemos: 

DIRIGENTE: Oremos: (breve silêncio) Senhor Jesus, na Paixão, o Pai 
ouviu vossa oração; possa a Igreja tanto nas provações como no sucesso, 
confiar na misericórdia do mesmo Pai, graças a vós, que viveis nos séculos 
eternos. 

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE: Pela Ressurreição de Cristo. 

TODOS: Guardai-nos na Luz, ó Santa Mãe do Senhor! 

(Caminhando para a próxima estação, cantando o refrão abaixo ou outro 
semelhante) 

CANTO:
Meu coração me diz: “O amor me amou,/ e se entregou por mim!” 
Jesus ressuscitou!/ Passou a escuridão, o Sol nasceu!/ A vida triunfou, 
Jesus ressuscitou!

2ª Estação
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O RESSUSCITADO SE MANIFESTA À MARIA MADALENA 
DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. 

TODOS: (erguendo as velas ou os lenços) Porque pela vossa santa Páscoa 
remistes o mundo. 

LEITOR (A) 01: Então, Jesus disse: “Maria”. Ela virou e exclamou em hebrai-
co: “Rabuni!” (que quer dizer: Mestre - Jo 20, 16).

LEITOR (A) 02: Na manhã da Páscoa, Maria Madalena vai ao túmulo, mar-
cada pela dor da morte do seu Senhor. Seus olhos estão fechados para a 
novidade da ressurreição. Muitas vezes, estamos também assim: tão aba-
lados com as situações da vida, que parecemos estar cegos. Não enxer-
gamos as belezas que há nos fatos, através dos quais Deus se comunica 
conosco. 

NOSSA PRECE
DIRIGENTE: Como para Maria Madalena, hoje Jesus, cheio de compai-
xão, se revela próximo de nós, solidário em nossas dores e sofrimentos. 
Sintamos sua presença, chamando-nos pelo nome. (breve silêncio) Preces 
espontâneas. 

DIRIGENTE: Oremos: (breve silêncio) Pai Santo, faça-nos sensíveis a pre-
sença de vosso Filho Ressuscitado nos chamando pelo nome, especial-
mente, pela boca dos pobres e necessitados que clamam pela nossa com-
paixão. Por Cristo, Nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

DIRIGENTE: Pela Ressurreição de Cristo. 

TODOS: Guardai-nos na Luz, ó Santa Mãe do Senhor! 

(Caminhando para a próxima estação, cantando o refrão abaixo ou outro 
semelhante)

CANTO: 
Louvado seja meu Senhor! (4x) 

1. Por todas as suas criaturas, / pelo sol e pela lua, / pelas estrelas no fir-
mamento,/ pela água e pelo fogo. 

2. Por aqueles que agora são felizes, / por aqueles que agora choram, / 
por aqueles que agora nascem, / por aqueles que agora morrem. 

3ª Estação
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O RESSUSCITADO CAMINHA COM OS DISCÍPULOS DE EMAÚS
(No lugar da parada haja um ambão ou pequena mesa com a BÍBLIA aberta. 
A oração deve ser feita de frente para a Bíblia)

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. 

TODOS: (erguendo as velas ou os lenços) Porque pela vossa santa Páscoa 
remistes o mundo. 

LEITOR (A) 01: “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 Escritu-
ra que falavam a respeito dele” (Lc 24, 26-27).

LEITOR (A) 02: Dois discípulos de Jesus caminham decepcionados com o 
que acontecera com Jesus. Enquanto andam, um terceiro viajante se jun-
ta a eles. Explica para eles as Escrituras, fazendo seus corações arderem. 
Somos como esses discípulos: caminheiros na estrada da vida. Peregrinos 
rumo a casa do Pai. Encontramos muitos desvios e obstáculos na estrada. 
A vida é um caminho. Com Jesus, sabemos que vamos ao Pai e suas pala-
vras nos animam a sempre estar recomeçando. 

NOSSA PRECE
DIRIGENTE: Oremos Para que o Senhor nos ajude a sempre perceber sua 
presença em meio às alegrias e às decepções de nossa vida. (breve silên-
cio). Oremos para que o Senhor sempre faça arder nosso coração pelas 
palavras de seu Evangelho. (breve silêncio). Oremos para que o Senhor 
nos faça sempre zelosos e cheios de compaixão no cuidado para com os 
necessitados. (breve silêncio) 

DIRIGENTE: Senhor Jesus, que o nosso coração possa arder diante da 
vossa palavra. Que saibamos reconhecer vossa presença em todas as pes-
soas, especialmente, as mais sofridas e necessitadas. Que vossa Igreja seja 
sempre a intérprete da humanidade que vos busca e vos invoca como 
Salvador e Senhor. 

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE: Pela Ressurreição de Cristo. 

TODOS: Guardai-nos na Luz, ó Santa Mãe do Senhor! 

4ª Estação
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(Caminhando para a próxima estação, cantando o refrão abaixo ou outro 
semelhante) 

CANTO:

Eu creio num mundo novo,/ pois Cristo ressuscitou!/ Eu vejo sua 
luz no povo,/ por isso alegre estou! 

1. Em toda pequena oferta,/ na força da união,/ no pobre que se liberta,/ 
eu vejo ressurreição! 2- Na mão que foi estendida,/ no dom da liberta-
ção,/ nascendo uma nova vida,/ eu vejo ressurreição!

5ª Estação
O RESSUSCITADO REPARTE E DOA O PÃO

(Na parada, mesa com pães para serem repartidos) 

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. 

TODOS: (erguendo as velas ou os lenços) Porque pela vossa santa Páscoa 
remistes o mundo. 

LEITOR (A) 01: “Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Je-
sus 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 partiu e deu a eles.” (Lc 24, 28-31).

LEITOR (A) 02: Neste momento, os peregrinos de Emaús compreendem 
que é Jesus, o companheiro de viagem. De repente, aquele desconhecido 
é reconhecido como o Senhor Jesus que repartiu o pão e deu de beber no 
Cenáculo antes de morrer. Ele vive e se dá como alimento. Como outrora 
aos discípulos de Emaús, ele explica as Escrituras e parte o pão para nós. 
Como em Emaús, também, nós clamamos, “Fica conosco, Senhor!”. Como 
em Emaús, nossa Igreja quer acolher o “Outro” com zelo e compaixão. 
Quer ser uma Igreja de portas abertas, que busca daquele que está na pe-
riferia da existência humana para entrar e sentar-se à mesa. Que ser uma 
Igreja que luta pela promoção de Políticas Públicas em favor dos mais 
necessitados. 

(Uma pessoa, já anteriormente escalada, reparte a todos, o pão que está so-
bre a mesa. Cada participante segura o pedaço de pão durante a prece, até 
o final da oração) 
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NOSSA PRECE
DIRIGENTE: Em agradecimento a Deus por Jesus, o pão da vida para os 
filhos de Deus. Rezemos:  

TODOS: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. 

DIRIGENTE: Para que a justiça de Deus impere sobre as injustiças huma-
nas, sobre a violência e a morte. Rezemos: 

(Cada participante, olhando para o pão que tem em mãos, faz também sua 
súplica a Deus) DIRIGENTE: Oremos: (breve silêncio) Senhor nosso Pai, 
que a fraternidade de Jesus seja uma realidade em nossa sociedade e co-
munidade. Por Cristo, Nosso Senhor. 

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE: Pela Ressurreição de Cristo. 

TODOS: Guardai-nos na Luz, ó Santa Mãe do Senhor! 

(Caminhando para a próxima estação, cantando o refrão abaixo ou outro 
semelhante) 

CANTO:

O pão da vida, a comunhão, / nos une a Cristo e aos irmãos. / E nos 
ensina a abrir as mãos / para partir, repartir o pão. (2 vezes) 

1. Na Páscoa Nova da Nova Lei, / quando amou-nos até o fim, / partiu o 
pão, disse: “Isto é meu corpo / por vós doado: tomai, comei”. 

2. Onde houver fome, reparte o pão, / e tuas trevas hão de ser luz; / en-
contrarás Cristo no irmão, / serás bendito do Eterno Pai. 

3. “Abri, Senhor, estas minhas mãos, / que para tudo guardar, se fecham”/ 
Abri minha’alma, meu coração / para doar-me no eterno dom. 

O RESSUSCITADO SE MANIFESTA AOS DISCÍPULOS

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. 

TODOS: (erguendo as velas ou os lenços) Porque pela vossa santa Páscoa 
remistes o mundo. 

LEITOR (A) 01: “Então, Jesus disse: “Por que vocês estão perturbados, e 

6ª Estação
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por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e 
meus pés: sou eu mesmo. Toquem-me e vejam: um espírito não tem car-
ne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho”. (Lc 24, 38-39).

LEITOR (A) 02: Na memória dos discípulos, está registrada a marca das 
torturas e da cruz sofrida pelo Mestre. Pensavam que a morte tivesse a 
última palavra na história de Jesus. Quando Cristo vem até eles, pensam 
que é um fantasma. Contudo, é hora de reconhecer no Crucificado o Res-
suscitado. A nova realidade do Cristo Ressuscitado espanta a tristeza e 
a dúvida que há no coração e anuncia que o silêncio da morte acabou, 
porque a vida foi a vencedora. Que se dissipe de nossos corações toda 
a dúvida em fazer o bem, em lutar pela paz, em amar de verdade o pró-
ximo. A morte não extingue o bem que fizermos pelo outro na força do 
Cristo Ressuscitado. 

NOSSA PRECE
DIRIGENTE: Rezemos por aqueles que têm sua memória e seus corpos 
marcados pelo sofrimento e pela dor. 

TODOS: Dai-nos, Senhor, a vossa vida. 

• Rezemos pela Igreja, para que possa pelo seu serviço pastoral ofere-
cer ao mundo a alegria da vida nova do Cristo Ressuscitado. 

• Rezemos para que os cristãos participem plenamente do destino dos 
mais pobres, do destino da juventude e de todos os que sofrem al-
gum tipo de discriminação. 

DIRIGENTE: Oremos: (breve silêncio) Dai-nos ó Pai, o vosso Espírito de 
vida, para que sejam dissipadas do nosso coração e de nossa mente toda 
perturbação e dúvida que nos atrapalham de vivenciar o Santo Evange-
lho de vosso Filho Jesus.

TODOS: Amém!

DIRIGENTE: Pela Ressurreição de Cristo. 

TODOS: Guardai-nos na Luz, ó Santa Mãe do Senhor! 

(Caminhando para a próxima estação, cantando o refrão abaixo ou outro 
semelhante) 

TODOS:

Meu coração me diz: “O amor me amou,/ e se entregou por mim!” Je-
sus ressuscitou!/ Passou a escuridão, o Sol nasceu!/ A vida triunfou, 
Jesus ressuscitou! 
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7ª Estação
O RESSUSCITADO ENVIA OS DISCÍPULOS AO MUNDO

DIRIGENTE: Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. 

TODOS: (erguendo as velas ou os lenços) Porque pela vossa santa Páscoa 
remistes o mundo. 

LEITOR (A) 01: “Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem 
meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu 
estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo”. (Mt 28, 19-20).

LEITOR (A) 02: Na Galiléia, o Ressuscitado torna seus discípulos missio-
nários da ressurreição. Devem revelar que Deus é Pai, que ama seu Filho 
- nosso irmão - que nos dá o Espírito Santo como consolador, e que pre-
tende reunir todos os seus filhos em sua casa. Somos convidados a ensi-
nar o que Jesus ensinou em todos os lugares e situações: na família, no 
trabalho, na vida social e política, nas estruturas econômicas e financeiras 
do mundo. A compaixão vivida e ensinada por Jesus deve chegar até os 
confins da terra e atingir as raízes mais profundas da sociedade humana.

NOSSA PRECE
DIRIGENTE: Para que o nosso papa, nossos bispos e nossos padres nunca 
percam a força profética do Cristo ressuscitado presente na Liturgia e no 
Santo Evangelho. Rezemos: 

DIRIGENTE: Para que possamos nos sentir cada vez mais enviados na for-
ça do Espírito Santo a promover os valores do Reino de Deus: a justiça, a 
igualdade e a paz. Rezemos: 

DIRIGENTE: Por aqueles que têm responsabilidades na família, no tra-
balho e na política. Sejam sua inteligência e vontade iluminadas pelos 
valores do Evangelho. Rezemos:

DIRIGENTE: Oremos: (breve silêncio) Guiai, Senhor, a missão de vossa 
Igreja pelo caminho da obediência ao seu santo Evangelho. 

DIRIGENTE: Pela Ressurreição de Cristo. 

TODOS: Guardai-nos na Luz, ó Santa Mãe do Senhor! 
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CANTO 

1. O Senhor me enviou a trabalhar, / a messe é grande; a ceifar. / A ceifar 
o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou! 

Vai trabalhar pelo mundo afora: Eu estarei até o fim contigo. / 
Está na hora, o Senhor me chamou, / Senhor, aqui estou. 

2. “Dom de amor é a vida entregar”, falou Jesus e assim o fez. / Dom de 
amor é a vida entregar, / chegou a minha vez. 

3. Teu irmão à tua porta vem bater, / não vai fechar teu coração. / Teu 
irmão a teu lado vem sofrer, / vai logo socorrer. 

4. Todo bem que na terra alguém fizer, / Jesus no céu vai premiar; / cem 
por um já na terra Ele vai dar, / no céu vai premiar. 

DIRIGENTE: Terminemos nossa Via Sacra, glorificando a Santíssima Trin-
dade de Deus. 

TODOS: (com as velas ou os lenços erguidos) 

GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS / E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR 
ELE AMADO / SENHOR DEUS / REI DOS CÉUS / DEUS PAI TODO PO-
DEROSO / NÓS VOS LOUVAMOS / NÓS VOS BENDIZEMOS / NÓS VOS 
ADORAMOS / NÓS VOS GLORIFICAMOS / NÓS VOS DAMOS GRAÇAS 
POR VOSSA IMENSA GLÓRIA. / SENHOR JESUS CRISTO, FILHO UNIGÊ-
NITO / SENHOR DEUS, CORDEIRO DE DEUS, FILHOS DE DEUS PAI. / 
VÓS QUE TIRAIS O PECADO DO MUNDO / TENDE PIEDADE DE NÓS / 
VÓS QUE TIRAIS O PECADO DO MUNDO / ACOLHEI A NOSSA SÚPLI-
CA / VÓS QUE ESTAIS A DIREITA DO PAI / TENDE PIEDADE DE NÓS / 
SÓ VÓS SOIS O SANTO / SÓ VÓS O SENHOR / SÓ VÓS O ALTÍSSIMO / 
JESUS CRISTO / COM O ESPÍRITO SANTO / NA GLÓRIA DE DEUS PAI. / 
AMÉM! 

DIRIGENTE: Deus, que pela ressurreição de seu Filho único nos deu 
a graça da redenção e adotou-nos como filhos e filhas, conceda-nos a 
alegria de sua bênção. 

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE: Aquele que, por sua morte, nos deu a eterna liberdade, 
conceda-nos, por sua graça, a herança eterna. 

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE: E, vivendo agora retamente, possamos no céu unir-nos a 
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Deus, para o qual já ressuscitamos no batismo. 

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE: Abençoe-nos Deus, rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém! 

CANTO FINAL: 

1. Pelas estradas da vida/ nunca sozinho estás/ contigo pelo caminho/ 
Santa Maria, vai. 

Oh! Vem conosco, vem caminhar. / Santa Maria, vem! (2 vezes) 

2. Se pelo mundo os homens, / sem conhecer-se vão. / Não negues 
nunca a tua mão/ a quem te encontrar. 

3. Mesmo que digam os homens/ tu nada podes mudar. / Luta por um 
mundo novo,/ de unidade e paz.

LEMBRETE: No próximo encontro iniciaremos o estudo sobre o livro 
dos ATOS DOS APÓSTOLOS, focando o tema “Renovando a consciência 
da identidade e da missão da Igreja hoje”.  
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

TERCEIRO ENCONTRO

DE 26 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020

ATOS 1, 1-8

BATIZADOS E ANIMADOS PELO ESPÍRITO SANTO 
PARA SEREM TESTEMUNHAS DE JESUS

Mesa forrada com toalha branca. Sobre ela, a Bíblia aberta, na passagem da 
leitura de Atos dos Apóstolos citada acima e uma gravura que retrate pes-
soas evangelizando ou em outro serviço missionário.

Acolher todos com alegria, saudando os que estão vindo pela primeira vez. 
Agradecer ao dono da casa a acolhida

CANTO
PRIMEIRA OPÇÃO: 

Ó Pai, somos nós o Povo eleito, / que Cristo veio reunir. (bis)

• Pra viver a sua vida, aleluia! / O Senhor nos enviou, aleluia!

• Pra ser Igreja peregrina, aleluia! / O Senhor nos enviou, aleluia!

• Pra anunciar o Evangelho, aleluia! / O Senhor nos enviou, aleluia!

• Pra caminhar na esperança, aleluia! / O Senhor nos enviou, aleluia!

SEGUNDA OPÇÃO

Batiza-me, Senhor, com teu Espirito. Batiza-me, Batiza-me, Senhor. E dei-
xa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor.

Lava-me, Senhor...        Transforma-me, Senhor...        Inunda-me, Senhor

ANIMADOR (A):

• Sinal da Cruz.



22

• A graça e a paz de Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, 
estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (rezada ou cantada)

CONVERSA SOBRE NOSSA CAMINHADA DE FÉ
ANIMADOR (A): Iniciamos com esse encontro, nosso estudo sobre os Atos 
dos Apóstolos, que vai durar todo o ano 2020. Esse estudo visa renovar a 
consciência da identidade e da missão da Igreja hoje. Queremos aprender 
com a comunidade dos Atos dos Apóstolos como ser Igreja hoje.

LEITOR (A) 01: Teremos, neste ano, três cartilhas carinhosamente prepa-
radas para esse estudo. Queremos entender como foi a missão da Igreja 
em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e entre os pagãos no tempo 
dos Apóstolos.

LEITOR (A) 02: Queremos aprender com a Igreja dos Atos dos Apóstolos 
como renovar a identidade e a missão de nossas Comunidades eclesiais. 
O livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, é continuidade do 
seu próprio evangelho. 

LEITOR (A) 03: Estamos em total comunhão com o Ano Missionário Jovem 
em nossa diocese.  Buscaremos descobrir, à luz da Palavra de Deus, um 
novo ardor missionário que nos faça mais próximos de nossos jovens. 

Introdução ao Estudo da Palavra de Deus
ANIMADOR:  O livro de Atos, no decorrer dos séculos, foi inspirador de 
múltiplas experiências de vida comunitária, de movimentos de reforma 
ou renovação da Igreja.  Voltar a ele é uma forma criativa de refletir sobre 
a própria identidade da Igreja.

LEITOR (A) 01: Iniciamos nossa reflexão pelo primeiro capítulo deste li-
vro. A missão dos discípulos nasce de Cristo e do Espírito Santo. Daí nasce 
a Igreja, nasce a comunidade eclesial a qual pertencemos. 

LEITOR (A) 02: “Recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e se-
reis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os con-
fins do mundo”.  A promessa do Senhor às primeiras Comunidades Cristãs 
é promessa para nós hoje. Ela renova a identidade e a missão de nossa 
Igreja, e de nossas Comunidades Eclesiais.  
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A Palavra de Deus
ANIMADOR(A):  O Batismo nos faz pertencentes à Comunidade Eclesial, 
e nos convoca para a missão.

CANTO
Eu vim para escutar, sua Palavra, sua Palavra, sua Palavra de amor. / Eu 
gosto de escutar... / O mundo ainda vai viver...

AT 1,1-8 - (Leitura pausada do texto)

O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-
sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que de importante aconte-
ceu. Se for necessário, leia novamente o texto.

O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA MIM?
O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA NÓS?

1. O QUE LUCAS CONTA DE IMPORTANTE SOBRE JESUS E OS APÓS-
TOLOS NOS VERSÍCULOS DE 1 A 5?

2. Leiam novamente os versículos de 6 a 8. O QUE JESUS DIZ DE MAIS 
IMPORTANTE NOS VERSÍCULOS 7 E 8?  O QUE SUAS PALAVRAS EN-
SINAM A NÓS? 

3. ... Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós (versículo 
8). TEMOS PLENA CONSCIÊNCIA DE QUE É A FORÇA DO ESPÍRITO 
DE JESUS QUE UNE E FORMA A COMUNIDADE, A IGREJA? 

4. “... e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e 
até os confins do mundo” (versículo 8). DE QUE MODO UMA COMUNI-
DADE CRISTÃ PODE DAR MAIOR TESTEMUNHO DE VIDA PRA SEU 
BAIRRO E SUA CIDADE, PRINCIPALMENTE, PARA OS JOVENS?

CONTINUANDO A REFLEXÃO
• Lucas dedica o livro dos Atos dos Apóstolos ao Teófilo, um amigo ou 

protetor. O primeiro livro ou o primeiro escrito a que ele se refere no 
versículo 1 é aquilo que ele disse sobre Jesus em seu Evangelho, pra 
agora escrever sobre a Igreja.   

• A Igreja nasce do coração de Jesus.  Foi Ele quem a preparou e a entre-
gou aos discípulos. É da vontade do Senhor que procede toda comu-



24

nidade de Igreja. Jesus continua preparando e entregando sua Igreja 
aos seus discípulos. É assim que, também, nasceu a comunidade a 
qual pertencemos. 

• “Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis mi-
nhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins 
do mundo”, disse Jesus.  Essa verdade renova a consciência da identi-
dade e da missão da Igreja hoje. Somos testemunhas de jesus - bati-
zados e animados pelo Espírito Santo. 

• O Ano Missionário Jovem promovido pela nossa Diocese deseja des-
pertar e confirmar em nossos jovens a consciência de que eles são 
também testemunhas de Jesus – batizados e animados pelo Espírito 
Santo. E despertar em nossas comunidades o acolhimento aos jovens, 
como prática da consciência missionária.  

O QUE ESSA PALAVRA NOS FAZ DIZER A DEUS?
ANIMADOR (A):  

• Ajudai-nos, ó Pai, pelo nosso Batismo a sermos testemunhas fiéis no 
anúncio do vosso Reino.

TODOS: Ó PAI, SOMOS A IGREJA QUE NASCEU DA FORÇA DO ESPÍ-
RITO SANTO PROMETIDO POR JESUS. 

• Fortalecei-nos na fé para colocarmos em prática os ensinamentos de 
Jesus e de seu Evangelho.

• Aprofundai o sentido de nossa pertença à   Comunidade Eclesial onde 
vivemos. Aumentai nosso amor e nosso zelo para com ela. 

• Abençoai nossos jovens para que pela vossa Santa Palavra sejam des-
pertados a colocar os dons recebidos a serviço da Igreja e dos irmãos.

• Renovai nossa consciência de pertença à nossa Comunidade Eclesial. 
Renovai a consciência da identidade e da missão de nossos Círculos 
Bíblicos pelos dos ensinamentos provindos dos Atos dos Apóstolos.

PRECES ESPONTANEAS, PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI.

OREMOS: Ó Deus querido, por vosso Espírito Santo animastes a vida e 
a missão dos primeiros discípulos e discípulas. / Iluminai com o mesmo 
Espírito os nossos corações para que sejamos membros ativos de nossas 
comunidades eclesiais e testemunhas de vossa Palavra. / Isso vos pedi-
mos em nome de Jesus, na unidade do mesmo Espírito Santo.

TODOS: AMÉM!
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O QUE VAMOS FAZER AGORA?
(Escolha uma ou mais das propostas abaixo. Combinar como realizá-la)

• Escrever a história de seu começo de participação na Comunidade, 
enfocando seu sentimento de pertença a ela.  

• Visitar adolescentes da Iniciação Cristã do Crisma em dia de cateque-
se. Combinar antes com o catequista. 

• Visitar um grupo jovem de sua comunidade. Combinar antes com 
o[a] coordenador [a]. Preparar, com antecedência, uma dinâmica com 
uma passagem de Atos dos Apóstolos para fazer com eles, e levá-los a 
refletir sobre o ANO JOVEM MISSIONÁRIO.

• Estudar em casa ATOS 1, 12-14, antecipando o estudo do próximo en-
contro.  

Bênção Final e Despedida
• Que o Deus todo misericordioso nos cure e nos liberte para o segui-

mento de seu Filho Jesus e o anúncio de sua mensagem. 

TODOS:  Amém!

• Que nos faça transbordar de alegria no serviço ao seu Reino. 

TODOS:  Amém!

• Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espirito Santo.

TODOS:  Amém!

CANTO FINAL
• O Senhor me chamou a trabalhar/ A messe e grande a ceifar / A ceifar 

o Senhor me chamou./ Senhor, aqui estou.

Vai trabalhar pelo mundo afora/ Eu estarei até o fim contigo
Está na hora o Senhor me chamou./ Senhor, aqui estou.

• Dom de amor e a vida a entregar/ Falou Jesus e assim o fez. / Dom de 
amor e a vida a entregar/ Chegou a sua vez.

• Teu irmão a tua porta vai bater/ Não vá fechar seu coração / Teu irmão 
ao teu lado vê sofrer/ vá logo socorrer.
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

QUARTO ENCONTRO

DE 03 A 09 DE MAIO DE 2020

ATOS 1, 12-14

A ATIVA PRESENÇA DAS MULHERES NA         
COMUNIDADE

Mesa forrada com toalha branca, a mais bonita que houver. Sobre ela, a Bí-
blia aberta na passagem citada acima, uma vela acesa, flores e a imagem do 
santo padroeiro do grupo. Fotos ou cartelas com nomes de mulheres que se 
destacaram ou se destacam na Igreja, no mundo ou na sociedade, que nos 
influenciam com suas boas ações.

Acolher todos na alegria, saudando de modo especial, os que estão vindo 
pela primeira vez. Agradecer ao dono da casa a acolhida.

CANTO:  

Nós estamos aqui reunidos, / como estavam em Jerusalém / pois só 
quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem.

• Ninguém para este vento passando, / ninguém vê, / ele sopra onde 
quer. / força igual tem o Espírito quando / faz a Igreja de Cristo crescer. 

• Feita humana, a Igreja é divina, / pois o Espírito Santo a conduz / como 
um fogo que aquece e ilumina, / que é pureza, que é vida, que é luz. 

ANIMADOR (A):

SINAL DA CRUZ. 

• O Senhor que renova em nós a consciência da identidade e da missão 
da Igreja hoje, e que encaminha nossos corações para o amor de Deus 
e a constância de Cristo, esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!
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ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (rezada ou cantada).

CONVERSANDO SOBRE O GESTO CONCRETO DO ENCONTRO ANTE-
RIOR

ANIMADOR (A): Como está a realização do gesto concreto proposto no 
Encontro anterior?

CONVERSANDO SOBRE A VIDA

• Desde a proclamação do ANO INTERNACIONAL da MULHER (1975), 
as reivindicações femininas vêm se acentuando. As lutas da mulher 
tomaram rumos novos e diversificados. Neste contexto, afirma-se que 
a fé e a pertença eclesial cristãs, têm sido caminhos para libertação e 
crescimento da mulher.

• Tem crescido no mundo inteiro a consciência do verdadeiro lugar da 
mulher na sociedade e na Igreja. Muitos passos foram dados, mas te-
mos ainda um longo caminho a percorrer. 

• Malala Yousafzai é ativista paquistanesa. Em 2014, aos 17 anos, rece-
beu o prêmio Nobel por defender a educação para as mulheres em 
seu país. E só porque queria estudar, levou um tiro.

• Greta Thunberg – sueca, de 16 anos, apresentou uma queixa formal 
ao Comitê dos direitos da Criança na ONU. A denúncia pede que os 
países criem medidas para proteger as crianças dos efeitos da crise 
climática.

• Muito perto de nós, no território de nossa diocese, um grupo de mu-
lheres agricultoras se uniu a uma cooperativa e juntas produziram 
um pó de café, de nome: PÓ DE MULHERES, cujo exato significado 
é “PÓDE MULHERES”, isto é, o empoderamento das mulheres rurais. 
Com isso, aprendemos o que as mulheres são capazes de fazer pelo 
respeito de seus direitos e defesa de sua dignidade.  VOCÊ CONHECE 
OUTRAS EXPERIÊNCIAS SEMELHANTES A ESTAS? (Breve partilha)

Introdução à Palavra de Deus
ANIMADOR (A): Jesus promoveu a valorização e o empoderamento da 
mulher. A preocupação com a dignidade da mulher sempre esteve pre-
sente em sua vida e missão. Jesus valoriza e promove o insubstituível lu-
gar da mulher na sociedade e no mundo. 

• A Igreja dos Atos dos Apóstolos seguiu o pensamento e as atitudes de 
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Jesus para com as mulheres. Junto aos Apóstolos, elas formavam a co-
munidade cristã. Junto aos Apóstolos, elas rezavam e testemunhavam 
a fé no Cristo morto e ressuscitado. Nossas comunidades são grande-
mente enriquecidas pelo testemunho e o serviço das mulheres. 

• Maria é a mulher bendita desde sua concepção. Esteve presente do 
nascimento a morte de Jesus. Estava presente no nascimento da Igre-
ja. Junto aos Apóstolos, ela e outras mulheres persistiam unânimes na 
oração. (Atos 1, 14). 

• Os que iniciaram a Igreja em Atos dos Apóstolos vieram da grande tri-
bulação da morte de Jesus. Maria, junto às outras mulheres, são com-
prometidas com Deus e com o povo sofrido que Jesus veio libertar. 
São mulheres “pé no chão”, corajosas, libertadoras, orantes, consolida-
das com a causa de Jesus e de seu Evangelho.      

A Palavra de Deus
CANTO: 

• Eu vim para escutar / sua Palavra, / sua Palavra de amor. 

• Eu gosto de escutar...

• O mundo ainda vai viver... 

ATOS 1, 12-14 

O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-
sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que importante aconteceu. 
Se for necessário, leia novamente o texto.

O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA MIM?
O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA NÓS?

1. QUAL ENSINAMENTO VOCÊ GUARDOU DESSA PALAVRA? O QUE 
OS MEMBROS DA PRIMEIRA COMUNIDADE TINHAM EM COMUM?

2. ´´Todos eles perseveravam na oração, juntamente com as mulheres, en-
tre elas, Maria...`` (At 2,14b). COMO VOCÊ AVALIA A ATUAÇÃO DAS 
MULHERES NA COMUNIDADE ECLESIAL, NA SOCIEDADE E NO 
MUNDO HOJE?
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3. VAMOS RECORDAR AS MULHERES QUE FIZERAM E FAZEM A DIFE-
RENÇA COM SUAS VIDAS NA HISTÓRIA DA IGREJA E DO MUNDO. 
VOCÊ CONHECE ALGUMA (S) DE SUA COMUNIDADE, PARÓQUIA 
OU DIOCESE QUE MERECE ESTAR ENTRE ELAS?

4. As qualidades de Maria e de outras mulheres “guerreiras” do Evange-
lho estão presentes em muitas das mulheres de hoje, que são fervo-
rosas, guerreiras e dedicadas.  VOCÊ ACHA QUE A IGREJA TEM FEI-
TO SUA PARTE NA DEFESA DA MULHER? O QUE NOS FALTA PARA 
SUPERARMOS A VIOLÊNCIA E O FEMINICÍDIO QUE AINDA PERSIS-
TEM ENTRE NÓS? 

CONTINUANDO A REFLEXÃO 
• Os Apóstolos voltam a Jerusalém, depois da Ascenção de Jesus, cons-

cientes de que as suas vidas serão sempre a missão de testemunhar o 
Ressuscitado. Os onze, com Maria e outras mulheres, estão unidos na 
concórdia e oração, sinal de que Jesus virá no meio deles. Permanece-
ram nove dias, orando, aguardando a vinda do Espirito Santo.

• A intenção dessa reunião é a oração em comum e escolher aquele 
que completaria o grupo dos doze, desfalcado por Judas. Vê-se nesse 
intento a ativa presença das mulheres. O exemplo dessa Igreja para 
com as mulheres fortalece a consciência da identidade e missão de 
nossas comunidades hoje.

• Presenciamos Brasil afora, o quanto as mulheres de nossas comunida-
des, mulheres dos movimentos populares, das pastorais sociais, dos 
Círculos Bíblicos, dos grupos de mães experimentam o jeito simples 
de Maria. Elas se fazem juntas, orando e compartilhando angústias e 
as esperanças na força da Palavra de Deus, que as faz protagonistas da 
vida familiar e comunitária.

• Para o Papa Francisco, a esperança na América Latina tem um rosto 
feminino: “Não as reduzamos às servas do nosso clericalismo, afirma o 
papa,  mas sejam elas protagonistas na Igreja, no seu cair com Jesus, no 
seu perseverar, no sofrimento, no seu agarrar-se a esperança, na sua ma-
neira jubilosa de anunciar que Cristo está vivo, ressuscitou.”  Vemos no 
esforço das mulheres que trabalham sozinha para o sustento do lar e 
dos filhos os sinais do Cristo vivo e ressuscitado.     

O QUE ESSA PALAVRA NOS FAZ DIZER A DEUS?
ANIMADOR: Iluminados pelo Espirito Santo e pela Palavra de Deus, ele-
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vemos aos céus as nossas preces:

1. Ó Deus, encoraja a luta das mulheres pelos seus anseios.  Que seus 
lares se tornem “casas da fé”, onde em parceria familiar, possam cons-
truir vida nova em Cristo.

TODOS: Dai-nos, Senhor, a força de vosso Santo Espírito. 

2. Ó Deus, ensina seus discípulos a não se conformarem com nenhuma 
injustiça e violência contra as mulheres e se comprometerem com a 
defesa da vida, renovando assim a consciência da identidade e missão 
da Igreja hoje.

TODOS: Dai-nos, Senhor, a força de vosso Santo Espírito. 

3. Pelas mulheres de nossas comunidades eclesiais, para que a exemplo 
de Maria, possam crescer no conhecimento, nas virtudes e no amor 
de Jesus, sendo ousadas em suas atitudes, rezemos.

TODOS: Dai-nos, Senhor, a força de vosso Santo Espírito. 

4. Para que nossos jovens nesse ano Missionário possam estar sempre 
em “Cenáculo”, pedindo agradecendo a proteção e a intercessão de 
Maria, para melhor testemunhar a Palavra de Deus. 

TODOS: Dai-nos, Senhor, a força de vosso Santo Espírito. 

PRECES ESPONTANEAS, PAI NOSSO, AVE MARIA, GLORIA AO PAI.

OREMOS:  Atendei-nos, Deus Misericordioso, e enviai sobre nós o vosso 
Espirito de verdade, para que a palavra de vosso Filho, converta nosso 
coração e renove nossa existência. Por Cristo, Nosso Senhor.

TODOS: Amém!

O QUE VAMOS FAZER AGORA? 
(Escolha uma ou duas sugestões abaixo, para executá-la com tempo e perfeição
• Estudar Atos 1, 15-26, a ser refletido na próxima semana.
• Estudar o Texto Complementar, página 32.
• Procurar saber sobre a vida de Santa Terezinha, uma jovem mulher 

como Maria, e que é a padroeira do Ano Missionário Jovem.  
• Conhecer jovens mulheres que estão lutando em defesa da vida. Elas 

nos ajudarão renovar a nossa consciência cristã?
• Neste mês de maio, dedicado a Maria, rezar o rosário ou terço com 

mulheres, em hospitais, Asilo, em casa, na Igreja, ou em outras comu-
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nidades.
• Ajudar a fazer valer a lei “Maria da Penha”. 
• Promover “cenáculos” com mulheres jovens engajadas ou não na co-

munidade eclesial, com entusiasmo, fé e alegria.
• Promover palestras e debates em defesa da dignidade da mulher. 
• Verificar como a Comunidade de Atos dos Apóstolos era orante e orar 

como ela. (Cap.1,14; 24. Cap 2,42; 46. Cap 3,1. Cap 4, 24-30).

Bênção Final e Despedida
ANIMADOR: Deus todo misericordioso nos abençoe na sua bondade e 
infunda em nós a sabedoria do santo Evangelho. 

TODOS: AMÉM!

CANTO FINAL

OPÇÃO 01:

• Santa mãe Maria, nesta travessia, / cubra-nos ateu manto cor de anil. / 
Guarda nossa vida, mãe Aparecida, / Santa Padroeira do Brasil.

Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)

• Mulher peregrina, força feminina, / a mais importante que existiu. / 
Com justiça, queres que nossas mulheres / sejam construtoras do Brasil. 

• Com seus passos lentos enfrentando os ventos / quando sopram nou-
tra direção; / toda a Mãe Igreja pede que tu sejas / companheira de 
libertação. 

OPÇÃO 02:

Ensina teu povo a rezar, Maria mãe de Jesus / que um dia seu povo 
liberta e na certa vai ver a luz. / Que um dia o teu povo se anima / 
e caminha com o teu Jesus. 

• Maria de Jesus Cristo, / Maria de Deus, / Maria mulher, / ensina a teu 
povo / o eu jeito de ser o que Deus quiser (2 X)

• Maria, Senhora nossa, / Maria do povo, povo de Deus, / ensina o teu 
jeito perfeito de sempre escutar teu Deus (2 X)
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TEXTO COMPLEMENTAR
• Como ocorreu nas primeiras comunidades cristãs, as mulheres são 

também, a companhia das comunidades que nascem hoje, e Maria 
está presente. A fé em Jesus e a intercessão de Maria são alicerces fun-
damentais para o nascimento de uma comunidade. Maria, sendo uma 
mulher de comunidade, não era ingênua e alienada dos problemas 
de sua gente. 

• Quem quiser encontrar a ´´mulher Maria`` tem que olhar para as mu-
lheres que lutam pela dignidade humana, que são insubstituíveis 
como mãe, esposas que muitas vezes sofrem violências, que suam a 
roupa para garantir o pão, que levantam a voz nas praças, são politi-
zadas, que não têm vergonha de verter lágrimas, que sofrem com as 
calamidades, enchentes, epidemias, que apesar de toda luta ainda sa-
bem sorrir, serem ternas e amar, gerar vidas e cuidar delas com a graça 
e a beleza próprias de Deus que as fez a sua imagem e semelhança.

• Pesquisas afirmam que as mulheres são a maioria nas igrejas. Encon-
tramos nas Sagradas Escrituras grandes mulheres que têm muito a 
nos ensinar, com atitudes que todo cristão deveria imitar:

• A humildade de Maria (Lc 1,46-48)
• A perseverança da oração de Ana (I Sm 1,2-6; 20)
• A coragem de Maria Madalena (Lc 8,2)
• A sabedoria de Miriam (Ex 1,22; 2,7)
• O temor de Deus da prostituta Raabe (Js 2,1-22)
• O fervor missionário da samaritana (Jo 4,28-30)
• O caráter da mulher virtuosa (Prov 31, 10-31)

MULHERES DOS NOSSOS TEMPOS:

• Madre Teresa de Calcutá (Prêmio Nobel da Paz)

• Irmã Dulce (da Bahia, Santa Dulce dos Pobres)

• Missionária Dorothy (assassinada no Pará, por proteger a Amazônia)

• Zilda Arns (pediatra, sanitarista. Fundou a Pastoral da Criança e da 
Pessoa Idosa).

• Maria da Penha (inspiração para a Lei Federal (2006) que coibi atos de 
violência contra a mulher). E tantas outras. 
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• Santa Terezinha do menino Jesus, (patrona do Ano Missionário Jovem) 
- estava decidida a entrar para a ordem das carmelitas descalças mas 
tinha apenas 14 anos, não poderia, por causa das regras da Igreja. Mas 
ela não desistiu. Numa viagem à Itália, teve audácia de pedir autoriza-
ção ao Papa Leão XIII e este a concedeu. Levou a sério o caminho da 
perfeição e a santidade e mostrou que estas podem estar em peque-
nas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos 
com amor. Ela dizia: “Sigamos o caminho da simplicidade”. É o segredo 
de sua santidade. Compreendeu que só o AMOR fazia os membros da 
Igreja agirem... (Cartilha Ano Missionário Jovem 2019).

• Mulheres anônimas que lutam em defesa de uma vida digna para si e 
para os outros. 
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

QUINTO ENCONTRO

DE 10 A 17 DE MAIO DE 2020

ATOS 1, 15-26

A ELEIÇÃO DE MATIAS
A ELEIÇÃO EM NOSSAS COMUNIDADES

Mesa forrada com toalha, a mais bonita que houver. Sobre ela, a Bíblia na 
passagem de hoje, uma vela acesa, a imagem do santo (a) padroeiro (a) do 
grupo.

Acolher todos com alegria, saudando os que estão vindo pela primeira vez e 
agradecer a família que nos acolhe.

CANTO

Eu sou feliz é na comunidade, / na comunidade, eu sou feliz. / Eu 
sou feliz é na comunidade, / na comunidade, eu sou feliz.

• A nossa comunidade / se reúne todo dia. / E a nossa comunidade, / se 
transforma em alegria.

• Nós cantamos um bendito,/ depois um pelo sinal. / Uma lê o evange-
lho, e todos vamos comentar.

• A Igreja de Jesus / é uma comunidade. / Onde todos nós vivemos na 
maior fraternidade.

• Onde há comunidade: / lá não há miséria, não. / Pois aquele que tem mais / 
vai partir com seu irmão.

• E assim todos unidos: / pobre, rico, homem, mulher. / Como uma só 
família: / isto é o que Deus quer.

• É Jesus quem nos convida / pra fazer a conversão. / Ao seu reino de 
amor / vamos todos à Missão!
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ANIMADOR (A): Sinal da Cruz.

• O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a 
constância em Cristo esteja com todos vocês. 

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (cantada ou rezada)

Introdução à Reflexão da Palavra de Deus
ANIMADOR (A): No projeto de Deus para a construção do Reino somos 
escolhidos ‘eleitos’, para uma missão, um serviço com fé e disponibilida-
de. Não é um cargo ou uma função, mas uma missão, ou seja, uma ação 
gratuita a tudo que de Deus recebemos por intermédio de Jesus. A nós 
cabe uma resposta de fé.

LEITOR (A): A passagem que hoje vamos refletir fala da eleição de Ma-
tias. Nela veremos que somos também eleitos por Cristo para a missão 
de anunciar e fazer crescer na fé os que desviaram do caminho. Somos 
eleitos para dizer com a vida que Cristo vive, reina e governa o mundo 
com retidão.

LEITOR (A): Como Matias, queremos estar abertos ao chamado de Deus. 
E prontos para dar nossa resposta de fé para combater o bom combate a 
serviço do reino na comunidade e na Igreja toda. Não devemos temer a 
nada e a ninguém porque Deus é sempre conosco. Uma vez escolhidos e 
enviados já não estaremos sozinhos.  

A Palavra de Deus
CANTO: Fala senhor/ fala senhor/ palavra de fraternidade/ fala senhor / 
fala senhor / és luz na humanidade.

ATOS 1, 15-26

O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-
sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que importante aconteceu. 
Se for necessário, leia novamente o texto.
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O QUE A PALAVRA LIDA DIZ PARA MIM?
PARA REFLETIR:

1. QUAL FOI O CRITÉRIO USADO PARA A ELEIÇÃO DE MATIAS NO 
TEXTO QUE OUVIMOS (V. 23 e 24)? QUAIS OS CRITÉRIOS USADOS 
NAS ELEIÇÕES PARA COORDENADORES, MINISTROS E OUTROS 
SERIVÇOS, EM NOSSAS COMUNIDADES? ESSE CRITÉRIO É SATIS-
FATÓRIO?

2. OS QUE SÃO ELEITOS A UMA MISSÃO, SABEM EXERCER SEU MI-
NISTÉRIO OU SERVIÇO PARA O BEM DA COMUNIDADE? OU GO-
VERNAM PARA SI?

3. Todos fomos eleitos por Cristo para a missão de testemunhar sua 
ressurreição em tudo aquilo que fazemos.  (v. 22)  ANUNCIAMOS E 
TESTEMUNHAMOS O RESSSUCITADO , OU A NÓS MESMOS E AS 
NOSSAS VAIDADES? 

4. COMO LEIGOS, SOMOS ELEITOS A UM SERVIÇO OU MINISTÉRIO 
PARA UM DETERMINADO TEMPO. FAZEMOS SURGIR NOVAS LIDE-
RANÇAS OU NOS PERPETUAMOS NA MISSÃO?

CONTINUANDO A REFLEXÃO
ANIMADOR (A): Nossa Igreja, pela oração e a eleição vai se tornando 
cada vez mais ministerial.  Leigos e leigas a partir do seu sim fazem ex-
pandir o reino de Deus junto ao povo. Deus, pelo seu filho Jesus, confia 
ao seu povo essa construção. Que o sim de Maria e o sim de Matias sejam 
sempre valiosa inspiração para o nosso sim.

LEITOR (A) 01: Os Apóstolos rezaram antes de escolher Matias. Foi uma 
escolha de fé, por se tratar de um ministério. Por isso rezaram. Não se tra-
tava de eleição para um cargo ou uma função apenas, mas para o serviço 
ao Senhor. 

LEITOR (A) 02: Aquele que se dispõe a um serviço na comunidade, se 
dispõe a trabalhar para o Senhor. Por isso, sua escolha e eleição são de fé, 
e devem ser acompanhadas da oração.    A oração é o ponto de partida e 
o ponto de chegada de todo serviço que fazemos pra Deus. 

LEITOR (A) 02: Uma vez escolhidos e enviados somos responsáveis a fa-
zer o amor de Deus chegar a todos os corações. Essa missão deve trazer 
alegria, pois anunciar a boa nova do Cristo ressuscitado presente na his-
tória e na vida de seu povo se torna para discípulo sinônimo de respon-
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sabilidade e alegria. O amor de Deus dá sentido e leveza a todo trabalho 
que fazemos para o bem da Comunidade.  

ANIMADOR (A) 01: Os chamados são muitos, mas um só nos garante 
salvação, o convite de Jesus Cristo. “ide pelo mundo e anunciai o evangelho 
a todas as criaturas”. Abertos a esse chmado, responderemos: “eis me aqui 
senhor envia-me. Então, como profetas tomamos consciência dessa gran-
de missão não só de rezar, mas de anunciar o reino de Deus e denunciar 
todo tipo de injustiça.

O QUE ESSA REFLEXÃO NOS FAZ DIZER A DEUS?
ANIMADOR (A): Guiados e iluminados pela palavra de Deus e inspirada 
pelo Espírito Santo, elevemos nossas preces aos céus.

1. Por nossa Igreja diocesana, para que Deus nos envie um Bispo segun-
do seu coração de pastor, e que possa governar nossa Igreja com sa-
bedoria e discernimento. Rezemos ao Senhor.

TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE

2. Por aqueles que desempenham um ministério ou um trabalho pas-
toral em nossas comunidades, para que o façam na alegria e na con-
fiança de um serviço prestado a Deus na Comunidade. Rezemos ao 
Senhor.

3. Por todos os membros de nossas comunidades, pelos nossos círculos 
bíblicos, para que sejamos sempre mais atentos ao chamado do Se-
nhor para a missão na Igreja e no mundo. Rezemos ao Senhor.

4. Para que como Matias, nossa eleição para o trabalho na Comunidade 
seja assumida na fé, acompanhada de oração e zelo. Rezemos ao Se-
nhor. 

PRECES ESPONTÂNEAS - PAI NOSSO – AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI.

OREMOS: Atende, Senhor, nossos pedidos e supra nossas necessidades 
com o vosso amor. Entusiasme nossos corações para o vosso serviço, e 
dai-nos a sabedoria necessário para bem desempenhá-lo. Por Cristo, Nos-
so Senhor. 

TODOS: AMÉM!

O QUE VAMOS FAZER AGORA? GESTOS CONCRETOS.
• Estudar Atos 2, 37-41, ser refletido na próxima semana. 
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• Aquele que ainda não faz algum trabalho pastoral na comunidade, 
procure fazê-lo.

• Quem já faz, procure impregná-lo sempre mais de fé. 

• Aprimorar os modelos de eleições realizadas na comunidade, inspi-
rando-se na eleição de Matias, refletida hoje.              

Bênção Final e Despedida
ANIMADOR (A): Deus fonte de todo o bem, abri nosso ouvido e nosso co-
ração para o serviço na construção do seu Reino de justiça, partilha e paz.

TODOS: AMÉM!

ANIMADOR (A): O Senhor Jesus Cristo ressuscitado rico em sabedoria e 
amor nos sustente na luta pela transformação do mundo.

TODOS: AMÉM!

ANIMADOR: O Senhor da esperança faça, nesta Páscoa, o nosso coração 
aberto a missão que nos foi confiada.

TODOS: AMÉM!

Abençoe-nos Deus todo poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo.

TODOS: AMÉM!

CANTO FINAL:

Eis me aqui, Senhor / Eis me aqui, Senhor / pra fazer tua vontade 
/ pra viver no teu amor / pra fazer tua vontade / pra viver no teu 
amor / Eis me aqui, Senhor.

•	 O Senhor é o pastor que me conduz / por caminhos nunca vistos me 
enviou / sou chamado a ser fermento sal e luz / e por isso respondi: 
“aqui estou!”

•	 Ele pôs em minha boca uma canção, / me ungiu como profeta e tro-
vado / da história e da vida do meu povo / e, por isso, respondi: “aqui 
estou!”

•	 Ponho a minha confiança no Senhor. / Da esperança sou chamado a 
ser sinal, / seu ouvido se inclinou ao meu clamor / e, por isso, respondi: 
“aqui estou!” 
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

SEXTO ENCONTRO

DE 17 A 24 DE MAIO DE 2020

ATOS 2, 37-41

A PALAVRA E O BATISMO GERAM A CONVERSÃO

Mesa forrada com uma toalha branca bonita, flores simbolizando a alegria 
da páscoa e um cartaz com o tema do encontro.

Acolher todos com alegria, saudando os que participam pela primeira vez e 
agradecer a família que acolhe o grupo.

CANTO:

1. Pelo Batismo recebi uma missão/  Vou trabalhar pelo Reino do Senhor/ 
Vou anunciar o Evangelho para os povos/ vou ser profeta, sacerdote, rei, 
pastor/ Vou anunciar a Boa Nova de Jesus/ como profeta recebi uma missão/ 
Onde eu for, serei fermento, sal e luz/ levando a todos a mensagem de 
cristão.

2. O Evangelho não pode ficar parado/ vou anunciá-lo, esta é minha obriga-
ção/ A messe é grande e precisa de operários/ Vou cooperar na evangelização/ 
Sou mensageiro, enviado do Senhor/ Onde houver trevas, irei levar a luz/ 
Também direi a todos que Deus é Pai/ anunciando a mensagem de Jesus.

3. Quem perguntar por que Jesus veio ao mundo/ Eu vou dizer: “pra sal-
var a humanidade / Pra libertar o homem da escravidão/ E dar a ele uma 
nova oportunidade / Pois os profetas já vinham anunciando/ A sua vinda 
e qual a finalidade / Jesus Profeta, Sacerdote, Rei, Pastor/ Veio ensinar-nos 
o caminho da Verdade”.

4. Mesmo sofrendo calúnia e opressão / Vou procurar viver em comunidade/ 
Onde houver ódio, vingança e injustiça / quero levar o Amor e a Caridade/
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Sou missionário e por isso vou lutar / pra levar meus irmãos à eternidade/ 
Vamos louvar e bendizer ao nosso Deus / vivendo juntos a nossa frater-
nidade.

ANIMADOR (A): Sinal da Cruz.

• O Deus rico em misericórdia e consolação, cheio de amor e de paz 
esteja sempre com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: (Rezada ou cantada)

Recordando o Caminho do nosso Estudo
ANIMADOR (A): Chegamos ao sexto encontro da nossa cartilha. Os dois 
primeiros encontros se referiram à Pascoa. Os demais se referiram a vida 
da Comunidade dos Atos dos Apóstolos.

LEITOR (A) 01: Estudamos o capítulo 01 desse precioso livro. Nele refleti-
mos os seguintes temas:

BATIZADOS E ANIMADOS PELO ESPÍRITO PARA SEREM TESTEMU-
NHAS DE JESUS > “Recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, 
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os 
confins do mundo” (v. 8) 

A ATIVA PRESENÇA DAS MULHERES NA COMUNIDADE > “Todos eles (os 
Apóstolos), com algumas mulheres, a mãe de Jesus e seus parentes, persis-
tiam unânimes na oração” (v. 14) 

A ELEIÇÃO DE MATIAS – AS ELEIÇÕES EM NOSSAS COMUNIDADES > 
“Designaram dois, José e Matias... Rezaram... Tiraram sortes, e a sorte caiu 
em Matias, que foi incorporado aos onze apóstolos. (v.23-26)  

A finalidade do nosso estudo é a de renovar a consciência da identidade e 
da missão de Jesus da Igreja hoje, a partir dos Atos dos Apóstolos. 

ANIMADOR (A): Entramos agora no capítulo 02 de Atos dos Apóstolos. 
Refletiremos hoje o tema “A PALAVRA E O BATISMO GERAM A CONVER-
SÃO”. Acompanhemos com atenção e empenho tudo que nos será reve-
lado pela Palavra de Deus.  
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FATO DA VIDA:
A Palavra gera conversão.

Senhor Sebastião vivia se escondendo, evitando as pessoas que o cha-
masse para a Igreja. Vivia no anonimato, fora da vida eclesial e da comuni-
dade. Dona Tereza, esposa de fé engajada no Círculo Bíblico, sempre pe-
dia e acreditava na conversão do esposo. Não se cansava de pedir oração 
e a visita constante do grupo de Círculo Bíblico de sua rua em sua casa. 
Por muito tempo, quando o grupo rezava na sala, sr. Sebastião estava no 
quarto ou na cozinha, se rezava na cozinha ele estava na sala vendo te-
levisão. Um belo dia, ele acabou se rendendo. Em um lugar ou outro da 
casa, do seu jeito, passou a ouvir a Palavra e foi se deixando tocar pela 
graça de Deus. Hoje, senhor Sebastião é um homem de fé e está inteira-
mente inserido no serviço da Igreja. Sente-se pertencente à comunidade, 
onde já exerceu o ministério da Eucaristia, agente da pastoral do dízimo, 
coordenador do conselho pastoral comunitário. Hoje, presta o serviço de 
tesoureiro na comunidade em que participa. 

Você conhece alguém que já passou por um processo de conversão 
parecido com esse? (breve partilha)

ANIMADOR (A): Vivenciamos neste tempo as graças da Páscoa de nosso 
senhor Jesus Cristo. Deixar o sepulcro vazio é uma prova de que a pro-
messa se cumpriu em meio ao seu povo. Ele não está aqui. Ressuscitou 
como havia dito.

LEITOR (A) 01: Vivemos em um processo longo e diário de conversão. É 
preciso abertura à Palavra de Deus e ao Espírito Santo. É a graça que age 
e transforma a nossa vida. E como povo eleito de Deus, possamos ter ati-
tudes de convertidos e convertidas no trabalho do Senhor. 

LEITOR (A) 02: Nossa reflexão de hoje está voltada para a conversão que 
é fruto de uma autêntica pregação, como foi a pregação de PEDRO no dia 
do Pentecostes. Aquilo que dele ouviram tocou profundamente o cora-
ção de muitos dos que se faziam presentes, a ponto de lhes perguntar: “O 
que devemos fazer, irmãos?” (v. 37)

Introdução à Reflexão da Palavra de Deus
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CANTO: 
É como a chuva que lava. / É como o fogo que arrasa. 
Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.

Tenho medo de não responder. / De fingir que eu não escutei
Tenho medo de ouvir o teu chamado, / virar do outro lado / e fingir que 
não sei.

Tenho medo de não perceber. / De não ver teu amor passar 
Tenho medo de estar / distraído, magoado, ferido / e então me fechar.

Tenho medo de estar a gritar / e negar o meu coração.
Tenho medo de cristo que passa / oferece uma graça / e eu digo que não.

ATOS: 2,37-41 (Leitura atenciosa do texto)

O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-
sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que importante aconteceu. 
Se for necessário, leia novamente o texto.

O QUE ESSA LEITURA DIZ PARA MIM?
1. Quando ouviram isso todos ficaram com o coração aflitos e pergunta-

ram, irmãos como devemos fazer isso, (v 31) COMO ESTÁ ANDANDO 
O NOSSO PROCESSO DE CONVERSÃO, LENTO OU AVANÇADO?

2. NOSSA CONVERSÃO NOS FAZ SENTIR PERTENCENTES A COMUNI-
DADE? OU PARA NÓS A COMUNIDADE É APENAS MAIS UM GRU-
PO DE AMIGOS QUE SE REÚNE EM TODOS OS FINAIS DE SEMANA?

3. O QUE ESTÁ FALTANDO PARA NOS TORNARMOS UM CRISTÃO AIN-
DA MAIS AUTÊNTICO? SOMOS REALMENTE CONVERTIDOS OU 
AINDA NOS FALTA ALGUMA COISA PRA CHEGAR LÁ?

4. Pedro respondeu: “arrependam-se” (v 38). Hoje ainda ressoa em nossa 
Igreja, a mesmo apelo. COMO ESTÁ SENDO A CAMINHADA DA CO-
MUNIDADE PARA A CONVERSÃO?

CONTINUANDO A REFLEXÃO
ANIMADOR (A): Pedro anuncia uma mensagem que não é dele, mas da 
Igreja. Pelo seu anúncio, o povo toma consciência do seu próprio pecado, 

A Palavra de Deus
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que é preciso morrer para qualquer tipo de injustiça que suscita margina-
lização e exclusão. Conscientes, então, devem fazer suscitar a esperança, 
e o comprometimento de todos com o testemunho a Cristo ressuscitado.

LEITOR (A) 01: A Palavra provoca a conversão. O batismo é a fonte onde a 
pessoa recebe o Espírito Santo que é a força da conversão, que é o mesmo 
que convergir, voltar por outro caminho, tomar outro rumo e se transformar.

LEITOR (A) 02: Como Pedro, somos convidados a sair para pregar e anun-
ciar Jesus Cristo que ressuscitou e vive, não só com palavras e ações, mas 
com testemunho de vida vivenciado em comunidade. Aprender a dizer 
como Pedro CONVERTEI-VOS E CREDE NO EVANGELHO, quando alguém 
perguntar o que devemos fazer. 

ANIMADOR (A): Animados pelo cumprimento da promessa que culmina 
com a ressurreição, somos chamados a anunciar o ressuscitado na histó-
ria e na vida do povo. É Deus presente, o Emanuel. Nele e por ele, vamos 
buscando a nossa conversão que tem sua fonte na Palavra e no sacra-
mento do Batismo.

O QUE ESSA REFLEXÃO NOS FAZ DIZER A DEUS?
ANIMADOR (A): Elevemos nossas orações em forma de preces ao Deus 
da vida, confiantes que, na sua infinita misericórdia ele irá nos ouvir e 
atender.

• Senhor dai-nos a graça da conversão, para que convertidos possamos 
construir o seu Reino de amor e justiça.

Salvai-nos, Senhor, afastando-nos do mal. 

• Pelos ministros ordenados e não ordenados de nossa Igreja que se co-
locam a serviço do vosso Reino possam continuar, fiéis ao Evangelho, 
sem desviar seu olhar de Deus.

Salvai-nos, Senhor, afastando-nos do mal. 

• Pelas famílias que vivem sem proteção e assistência. 

Salvai-nos, Senhor, afastando-nos do mal. 

• Para que pela Palavra e a renovação do nosso Batismo na Páscoa do 
Senhor, possamos com força e alegria nos converter sempre mais no 
testemunho do Cristo Ressuscitado.

Salvai-nos, Senhor, afastando-nos do mal.

PRECES ESPONTÂNEAS, PAI NOSSO E AVE MARIA. 
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OREMOS: Atende, Senhor, a nossa oração e nos converta pela vossa Pala-
vra. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém!

O QUE VAMOS FAZER AGORA? 
GESTO CONCRETO

• Estudar Atos 2, 42-47, ser refletido na próxima semana. 

• Ajudar alguém a ressuscitar de situações de morte.

• Visitar algum doente e outras ações semelhantes.

Bênção Final e Despedida
• Que o Deus, rico em misericórdia, nos sustente na caminhada e derra-

me suas bênçãos sobre nós.

TODOS: AMÉM!

• Faça-nos cada vez mais ricos em seu amor.

TODOS: AMÉM!

• Torne nossos corações atentos aos afastados de vossa misericórdia.

TODOS: AMÉM!

• Abençoe-nos Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

TODOS: AMÉM!

CANTO FINAL:

Como a ovelha perdida, / pelo pecado ferida 
Eu te suplico perdão, ó bom pastor

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Como o ladrão perdoado,/ encontro o paraíso ao teu lado 
Lembra-te de mim, pecador por tua cruz

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Como a pecadora caída, / derramo aos teus pés minha vida 
Vê as lagrimas do meu coração e salva-me!

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
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Preparar uma mesa com uma toalha bem bonita para a Bíblia. Sobre ela, 
uma vela acesa, uma imagem do(a) padroeiro(a) da comunidade e um car-
taz com o nome de sua comunidade eclesial. 

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

SÉTIMO ENCONTRO

DE 24 A 30 DE MAIO DE 2020

ATOS 2, 42-47

RETRATO DA COMUNIDADE ECLESIAL – I

Acolher, com um abraço fraterno, cada participante. Caso tenha pessoas que 
estão vindo pela primeira vez no grupo, fazer uma breve apresentação da 
comunidade para ela.

CANTO:

Os cristãos tinham tudo em comum: / dividiam seus bens com ale-
gria.
Deus espera que os dons de cada um / se repartam com o amor no 
dia a dia (bis)

1. Deus criou este mundo para todos, / quem tem mais é chamado a re-
partir, com os outros, o pão, a instrução / e o progresso, fazer o irmão 
sorrir.

2. Mas acima de alguém que tem riqueza, /está o homem que cresce ao 
seu valor, / e liberto caminha pra Deus / repartindo com todos, o amor.

3. No desejo de sempre repartirmos / nossos bens, elevemos nossa voz, 
Ao trazer o pão e vinho para o altar / em quem Deus vai se dar a todos 
nós.

ANIMADOR (A): SINAL DA CRUZ.
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SAUDAÇÃO INICIAL

• O Senhor que nos criou, e é pra nós esperança de vida e salvação, nos 
mostrando o caminho como vivermos em comunidade, pela ação do 
Espírito Santo esteja com todos.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (rezada ou cantada)

A Palavra de Deus

Introdução à Reflexão da Palavra de Deus
ANIMADOR(A): A leitura de hoje apresenta o primeiro retrato da vida da 
comunidade dos Apóstolos. O retrato nos mostra uma vida construída so-
bre quatro pilares: a escuta Palavra, a prática da solidariedade, a Eucaristia 
e a Oração.  

LEITOR (A) 01: Os primeiros cristãos viviam unidos, e entre eles tudo era 
posto em comum, a ponto de disporem dos bens pessoais para que isso 
acontecesse. Este modo de viver nasceu da escuta da Palavra e da força 
do Espírito Santo.

LEITOR(A) 02: Busquemos, neste exemplo, a razão para vivermos de for-
ma semelhante a essa.  

CANTO:

Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar

1. Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome fala Senhor.

2. Sei que a resposta vem do meu ser: Quero seguir-te para viver.  

ATOS 2, 42-47 Leitura pausado dos textos, seguida de breve silêncio. 

O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-
sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que importante aconteceu. 
Se for necessário, leia novamente o texto.
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O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA MIM?
1. As primeiras comunidades eram perseverantes em ouvir o ensina-

mentos dos Apóstolos. A QUE ENSINAMENTO E A QUEM A NOSSA 
COMUNIDADE É OBEDIENTE?

2. QUAL ERA A CAUSA QUE MOTIVAVA AS PRIMEIRAS COMUNIDA-
DES CRISTÃS A VIVEREM DE FORMA TÃO FRATERNA E PARTILHA-
DA? O QUE FAZER PRA QUE ESSA MESMA CAUSA NOS MOTIVE 
TAMBÉM?

3. AS FAMÍLIAS DA SUA RUA, SEU BAIRRO E MUNICÍPIO, VIVEM 
COMO UMA VERDADEIRA COMUNIDADE? SIM? NÃO? POR QUÊ?

4. QUAL É, PARA O CRISTÃO, A VERDADEIRA RAZÃO DE VIVER EM 
COMUNIDADE? 

CONTINUANDO A REFLEXÃO
• O modelo ideal de comunidade para todos os tempos e situações, 

tem como primícias a COMUNHÃO E A PARTILHA. Elas compõem o 
DNA da comunidade cristã e determina sua identidade. A comunida-
de cristã tem por missão fazer do mundo uma grande comunidade 
de partilha e comunhão. A rua onde a gente mora, o bairro e a cidade 
onde a gente vive devem ser lugares de comunhão e partilha. Os paí-
ses, sejam grandes ou pequenos, pobres ou ricos devem vivenciar a 
comunhão e a partilha.

• A palavra “Comunidade’ diz que nós, os comunitários, os que se con-
sideram participantes da comunidade, temos algo em comum. A 
pergunta que logo nos fazemos é: o que temos em comum, nós que 
vivemos e nos sentimos engajados numa determinada comunidade? 
Temos em comum o seguimento a Jesus e a seu Evangelho. É isso que 
nos leva a viver assim.  

• A comunidade dos batizados é chamada a viver a comunhão e a parti-
lha como dom de Deus. É chamada a cultivar a fé no Deus Uno e Trino. 
É chamada a ser peregrina de uma mesma tarefa, onde “não há mais 
judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pobre ou rico, 
pois todos são um só, em Cristo Jesus. 

• A Comunidade dos batizados é chamada a cultivar os carismas de 
cada um de seus membros, tendo em vista o bem de todos. Assim, 
a participação na vida de comunidade se torna exercício do próprio 
Evangelho, pois pelo batismo fomos revestidos de Cristo.
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• O que constitui a comunidade é o Batismo. Essa é a razão maior de se 
viver em Comunidade. O que une a comunidade é o empenho e a de-
terminação em querer fazer nossos os sentimentos do Cristo Jesus, de 
quem fomos revestidos pelo batismo.  Tudo é dom e graça de Deus. 
Viver em Comunidade é mais do que viver num grupo de amigos, sim-
plesmente. E ser revestido em Cristo e Nele formar um só corpo com 
os irmãos. 

• Ir ao encontro dos afastados é um dever da comunidade. Afastados 
podem ser aqueles que se distanciaram de nós, mas podem ser tam-
bém aqueles que nós descuidamos deles. Neste Ano Missionário Jo-
vem, a Igreja Diocesana nos propõe irmos ao encontro de nossos jo-
vens. 

O QUE ESSA PALAVRA NOS FAZ DIZER A DEUS?
• Senhor nosso Deus, ajudai-nos a descobrir a beleza de se viver em co-

munidade como dom e graça. Que os nossos Círculos Bíblicos sejam 
instrumentos de sua Igreja em mais essa missão:

TODOS:  Pai da comunhão, une seus filhos no Corpo de Cristo – 
vossa Igreja.  

• Dai-nos, Senhor, compreender que a motivação e o sentido da parti-
lha e da comunhão não é uma ideologia social ou política, mas pro-
vém da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e no seu Evangelho. 

TODOS:  Pai da comunhão, une seus filhos no Corpo de Cristo – a 
Igreja.  

• Que a vossa luz ilumine nossos Conselhos Pastorais e demais dirigen-
tes, no sentido de conduzir as nossas comunidades para a comunhão 
e a partilha. 

TODOS:  Pai da comunhão, une seus filhos no Corpo de Cristo – a 
Igreja.  

• Ajuda-nos, Senhor, construir uma sociedade de respeito e oportuni-
dades para todos, e que seja favorável aos mais fracos.

TODOS:  Pai da comunhão, une seus filhos no Corpo de Cristo – a 
Igreja.  

• Dai-nos olhos para enxergar, com carinho, os nossos jovens e irmos ao 
seu encontro com zelo do vosso cuidado. 

TODOS:  Pai da comunhão, une seus filhos no Corpo de Cristo – a 
Igreja. 
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PRECES ESPONTÂNEAS, PAI NOSSO, AVE-MARIA E GLÓRIA AO PAI.

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Estudar Atos 3, 1-9, a ser refletido no próximo encontro. 

• Qual é a ação concreta que podemos estabelecer, diante de tão im-
portante reflexão?

Bênção Final e Despedida
• O Deus todo misericordioso, sabedor das nossas fraquezas, nos sus-

tente na vida comunitária e derrame sobre nós as suas bênçãos.

TODOS: AMÉM!

• Ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos mostre a sua face e se 
compadeça de nós!

• Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz!

• Abençoe-nos o Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo!

CANTO FINAL:

Eu sou feliz é na comunidade. / Na comunidade, eu sou feliz. (bis)

A nossa comunidade / se reúne todo dia
E a nossa comunidade / se transforma em alegria

Nós cantamos um bendito / depois um pelo-sinal.
Uma lê o evangelho / e todos vamos comentar.

A Igreja de Jesus / é uma comunidade.
Onde todos nós vivemos / na maior fraternidade.

Onde há comunidade / lá não há miséria, não. 
Pois aquele que tem mais / vai partir com seu irmão

E assim todos unidos pobre, rico, homem, mulher,
Como uma só família / isto é o que Deus quer

É Jesus quem nos convida / pra fazer a conversão
Ao seu reino de amor / vamos todos à Missão!
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

OITAVO ENCONTRO

DE 31 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2020

ATOS 3, 1-9

A CURA QUE DESPERTA A FÉ

Mesa forrada com toalha vermelha. Sobre ela, bíblia, crucifixo, uma vela ace-
sa e flores.

Acolher todos com alegria, saudando a todos os que estão vindo pela primei-
ra vez.

ANIMADOR (A): 

• A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam conosco.

TODOS:  BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

VEM ESPÍRITO SANTO, vem, /vem iluminar! 

• O nosso encontro, vem iluminar!
• Nossas ideias, vem/ iluminar!

• Toda a Igreja, vem/ iluminar!
• A nossa vida, vem/ iluminar!

• Nossas famílias, vem / iluminar!
• O nosso mundo, vem/ iluminar!

CONVERSANDO SOBRE A VIDA LITÚRGICA
ANIMADOR (A): O domingo que iniciou esta semana celebrou a festa de 
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Pentecostes – a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos reunidos 
em oração. Diante de tão grande acontecimento, podemos dizer que o li-
vro dos Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Ele faz nascer 
a Comunidade Cristã, que dá testemunho da graça e do poder do Cristo 
Ressuscitado.  Como foi a celebração de Pentecostes em sua comuni-
dade? (breve partilha)

A Palavra de Deus

Introdução à Reflexão da Palavra de Deus
ANIMADOR(A): A cura é dom de Deus. Sua finalidade mais profunda é a 
conversão para a vida em Cristo, isto é, para a partilha e a comunhão. Ini-
ciamos hoje a reflexão do Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. No Capítulo 
2 refletimos os temas: A PALAVRA E O BATISMO GERAM A CONVERSÃO 
e RETRATO DA COMUNIDADE – I.

LEITOR(A) 01: A pregação e a catequese, junto ao testemunho, provoca-
vam   conversão, cura e libertação. Os apóstolos não só falavam, mas da-
vam testemunho do que falavam. Para Lucas, a vida dessas comunidades 
mostra o ideal da Igreja e o projeto de uma nova sociedade.

LEITOR (A) 02: Na passagem que hoje vamos refletir, em nome de Jesus a 
comunidade levanta o paralítico caído. Em Jesus ele é libertado e desper-
tado para a fé.   Só o nome de Jesus é capaz de libertar o povo, fazendo-o 
levantar e caminhar.

CANTO:

É como a chuva que lava, e como fogo que arrasa./ Tua palavra é assim,/ 
não passa por mim sem deixar um sinal. (bis)

ATOS 3, 1-9.

O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-
sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que importante aconteceu. 
Se for necessário, leia novamente o texto.
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O QUE ESTA PALAVRA DIZ PARA MIM?
O QUE ESTA PALAVRA DIZ PARA NÓS?

1. QUAL A DIMENSÃO DA CURA REALIZADA NA VIDA DO PARALÍTI-
CO QUE SE ENCONTRAVA À PORTA DO TEMPLO?

2. O paralítico estava ali a pedir esmolas. Deus sabe do que precisamos, 
e nos dá muito mais do que pedimos. O QUE O PARALÍTICO RECE-
BEU ALÉM DO QUE PEDIU? O QUE ISSO DIZ A NÓS?

3. Pedro e João subiram ao templo para a oração das três horas da tarde. 
E encontraram o paralítico que diariamente estava ali pedindo esmo-
la. E ali fizeram a obra de Deus acontecer na vida daquele homem.  
O Templo é a casa da Comunidade.  A cura daquele homem deveu-
-se também à Comunidade. O QUE ESSA PASSAGEM QUER DIZER A 
NOSSA COMUNIDADE QUE TAMBÉM VAI AO TEMPLO PARA ORAR?

4. A cura do paralítico foi completa: “seus pés e tornozelos foram recom-
postos, levantou-se, deu um salto e pôs-se a andar. E entrou com eles 
no Templo, saltando e louvando a Deus”. (Vers. 7-8). VOCÊ CONHECE 
PESSOAS QUE SE LEVANTARAM E DERAM UM SALTO NA VIDA DE-
POIS QUE CONHECERAM E EXPERIMENTARAM A FÉ?  COMO FOI?

CONTINUANDO A REFLEXÃO.
• O episódio da cura do paralítico lembra a cura do cego de nascença, 

realizada por Jesus.  Pedro e João personificam a Igreja, através da 
qual Jesus continua presente e atuante.

• O aleijado encarna a situação do povo fraco e dependente. A riqueza 
(ouro, prata) não liberta, ao contrário, produz sempre novas formas de 
dependência, submissão e opressão. Só o nome de Jesus é capaz de 
libertar.

• A maior cura realizada na vida daquele homem foi o despertar da fé. 
Ele vivia sentado à porta do Templo, transportado por outros. Agora 
ele entra no Templo, levado pelas suas próprias forças. Entrar no Tem-
plo significa ser introduzido na fé.   

• A cura daquele homem foi também obra da Comunidade. Ela tem o 
poder da cura na força do nome de Jesus. Ela tem o poder de intro-
duzir as pessoas na fé. E nisto está o seu poder de cura. Nisto está 
sua vocação missionária. O Ano Missionário Jovem tem o objetivo de 
introduzir nossos jovens na comunidade, despertando-os para a fé e 
tornando-os missionários também.  
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O QUE ESSA PALAVRA NOS FAZ DIZER A DEUS.
ANIMADOR (A): Pai de bondade, em nome de Jesus, escuta e atende a 
oração de vossos filhos. 

• Senhor, pelo poder de Jesus, cure toda a Igreja dando a ela a coragem 
e a sabedoria necessárias para introduzir na vida de fé e de comunida-
de os afastados e necessitados.

TODOS: SENHOR, CURAI-NOS E LIBERTAI-NOS. 

• Que, pela força de seu Evangelho, nossos governantes sejam liberta-
dos de toda a vaidade e ganância de poder. 

• Pelo poder do nome de Jesus, dai a todos os membros da Igreja, espe-
cialmente aos jovens, a força do vosso santo Espírito para que possa-
mos andar firmes na fé e no caminho da libertação e da vida. 

• Dai, em nome de Jesus, o vosso Espírito Santo para habitar e fecundar 
os corações feridos e cansados pelas injustiças, doenças e opressões. 

• Dai a nossa Comunidade a fé no poder de curar os corações e os cor-
pos feridos pelo desprezo e abandono.   

PRECES ESPONTÂNEAS. CREIO, PAI NOSSO E AVE MARIA. 

Oremos: Concedei-nos, Senhor, uma fé constante e destemida diante das 
dificuldades da missão. Que a coragem e a sabedoria do vosso Espírito 
sejam a força maior do trabalho pastoral de vossa Igreja. Por Cristo Nosso 
Senhor.

TODOS:  AMÉM!

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Estudar texto complementar na página 54. 

• Estudar para o próximo encontro: ATOS 3, 11-16. 

CANTO FINAL  01:
Quando tudo parecer acabado. / E sem força já não dá pra caminhar
A tristeza e a solidão são companhias / Mesmo assim você precisa acre-
ditar

Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo. / Que ficava ali senta-
do a mendigar. 
Esperando de alguém uma saída. / Mas com certeza noutro dia ia voltar.
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Pedro e João iam pro templo. / E avistaram aquele homem a pedir.
Disse Pedro: “não tenho ouro nem prata. / Mas o que tenho isso te dou.”
Levanta em nome de Jesus, levanta / Levanta em nome de Jesus e anda.
Levanta em nome de Jesus, levanta. / Em nome de Jesus, e anda
Levanta e anda em nome de Jesus.

Pedro e João iam pro templo...

CANTO FINAL 02:

• Ouro e prata não tenho, / mas o que tenho te dou. / Em nome de Jesus 
Cristo, / levanta-te e anda. 

• Foi andando, / saltando e louvando a Deus. / Andando, saltando e lou-
vando a Deus. / Em nome de Jesus Cristo, / levanta-te e anda.  

TEXTO COMPLEMENTAR
• Pedro desfaz o entendimento errado a respeito de uma cura.  O que 

restituiu a saúde ao enfermo foi a fé no nome de Jesus Ressuscitado. 
A cura não aconteceu por magia ou poder semelhante.  

• O prodígio era uma denúncia ao julgamento que condenou Jesus. Em 
seguida, Pedro insiste no convite ao arrependimento e a conversão, 
reforçando assim o testemunho de toda a comunidade.

• O prodígio realizado na vida daquele paralítico era uma denúncia ao 
julgamento que condenou Jesus. Em seguida, Pedro insiste no convi-
te ao arrependimento e a conversão, reforçando assim o testemunho 
de toda a comunidade.

• A cura despertou o paralítico para a fé. O Ano Missionário Jovem é um 
despertar da fé. Ele é inspirado e iluminado pelo envio feito por Jesus 
aos discípulos: “Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem dis-
cípulos” Somos batizados e enviados, para anunciar Cristo no mundo. 

• E agora irmãos, foco, força e fé em nossa missão!
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Mesa forrada com toalha branca ou a mais bonita que houver. Sobre ela, a 
bíblia aberta na passagem da leitura da citação acima, uma vela acesa, flo-
res e a imagem da sagrada família.

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

NONO ENCONTRO

DE 07 A 13 DE JUNHO DE 2020

ATOS 3, 11-16

O TESTEMUNHO QUE DESPERTA A FÉ

CANTO:
1. Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir/ Sei que chamavas 

a todos os que haviam de vir.

Tua voz me fez refletir / Deixei tudo pra te seguir / nos teus mares 
eu quero navegar.

2. Quando pediste aos doze primeiro: Ide ensinai / Sei que pedias a to-
dos nós: Evangelizai!

ANIMADOR (A): SINAL DA CRUZ
• A vocês todos irmãos e irmãs, paz da parte de Deus, o Pai, / e do Se-

nhor Jesus Cristo. 

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO!

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: rezada ou cantada

FATO DA VIDA
Alguns anos atrás, passei por momentos difíceis. Um de meus irmãos 
caiu do 4º andar do prédio onde trabalhava, e em três dias veio a falecer. 
Quinze dias depois, minha filha que estava grávida acabou perdendo a 
criança. Essas tristezas foram tomando conta de meus pensamentos. Um 
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ano depois, fiz um exame e descobri que tinha dois grandes nódulos em 
meu seio direito. Acabei entrando em depressão. Neste tempo, agrade-
ço a Deus pela vida de meu amigo Fernando.  Pelo testemunho, ele me   
mostrou uma fé que, mesmo sendo ministra da Igreja, não havia feito tal 
experiência com Deus. Aos poucos, fui me despertando e renovando mi-
nha fé no nome e no poder de Jesus.

No dia de meu aniversário, ouvia uma voz dizendo que eu deveria ir à 
missa.  Fui, então, à missa das três da tarde. No momento da Consagração, 
senti uma tontura e dores na espinha.  Tive a sensação de estar sendo 
operada. Foi então que desmaiei por alguns minutos. Quando acordei, 
tive a certeza que havia recebido um milagre. Marquei uma nova consulta 
e pra surpresa do médico não havia mais nada. Estou curada, graças a fé 
e o testemunho no nome de Jesus.(A. Vittorio)

A Palavra de Deus

Introdução à Reflexão da Palavra de Deus
• A passagem do livro de Atos que refletiremos, segue o episódio re-

fletido na semana passada: a cura do paralítico colocado à porta do 
Templo para pedir esmolas. Na passagem que refletiremos hoje, Pe-
dro dá verdadeiro testemunho de fé no nome de Jesus sobre a cura 
acontecida. 

• Seu testemunho despertou os israelitas para a fé em Jesus Cristo. 
Deve despertar as comunidades cristãs de hoje e cada um de seus 
membros para a fé que receberam pelo anúncio do Evangelho.  

CANTO
• Eu vim para escutar, / Tua palavra, tua palavra, / Tua palavra de amor.
• Eu gosto de escutar...
• Eu quero entender melhor...
• O mundo ainda vai viver...

ATOS 3, 11-16

O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI? 
Breve momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o 
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episódio, quais eram os personagens envolvidos, o que de importante acon-
teceu. Se for necessário, leia novamente o texto.

O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA MIM?
O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA NÓS?

1. A primeira preocupação de Pedro foi tirar o foco das atenções do povo 
sobre sua pessoa, afirmando que tudo foi obra de Deus por meio de 
Jesus. NOS DIVERSOS ACONTECIMENTOS DE HOJE, O FOCO DE 
NOSSA COMUNIDADE ESTÁ EM JESUS E SEU EVANGELHO?

2. O Deus de nossos pais: Abraão, Isaque e Jacó glorificou seu filho Jesus 
(v. 13). O testemunho de Pedro deseja renovar a consciência dos Is-
raelitas lembrando que as promessas do Antigo Testamento são cum-
pridas na salvação realizada em Jesus.  NOSSO TESTEMUNHO TEM 
AJUDADO A RENOVAR A CONSCIÊNCIA DE NOSSA COMUNIDADE 
PARA O SEGUIMENTO DE JESUS?

3. O fato da Vida contado hoje é um testemunho de fé. Na passagem de 
Atos dos Apóstolos, Pedro dirigiu a palavra aos Israelitas com decisão 
e coragem. O QUE NA PRÁTICA SIGNIFICA DAR TESTEMUNHO SE-
MELHANTE A ESSES?

4. COMO AJUDAR AS PESSOAS A PASSAREM DO RECEBIMENTO DA 
CURA PARA UMA DECISIVA PRÁTICA DA FÉ CRISTÃ?

CONTINUANDO A REFLEXÃO
• A primeira preocupação de Pedro foi tirar o foco das atenções do povo 

na pessoa dele e de João. Ambos fazem questão de explicar que nada 
são, nem que fizeram tal coisa por causa de suas piedades ou vidas 
exemplares de santidade. Não havia neles poder algum que mereces-
se qualquer glória e atenção a eles.

• Pedro vivencia e prega a fé em Cristo, dá testemunho dela e convida 
os Israelitas a fazerem o mesmo. A Comunidade Eclesial é chamada a 
testemunhar pela fé o Cristo do evangelho e seus feitos, seu pensar, 
seu agir – testemunhar a Jesus glorificado pelo Deus de Abraão, Isa-
que e Jacó.

• Pedro prega aos Israelitas, com decisão e coragem, o nome de Jesus.  
O nome de uma pessoa representa o que ela é e faz. Crer no nome 
de Jesus é crer que Deus salva. É despertar as comunidades para um 
testemunho cheio de vida. Testemunho autêntico e corajoso. Teste-
munho que salva e liberta.
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O QUE ESSA PALAVRA NOS FAZ DIZER A DEUS?
ANIMADOR (A): Em nome de Jesus e na força de seu Evangelho eleve-
mos ao Senhor nossos pedidos. 

• Dai-nos, Senhor, um coração jovem e missionário, capaz de testemu-
nhar aos irmãos a força renovadora do evangelho de seu Filho.

TODOS: EM NOME DE JESUS CRISTO, LEVANTA-TE E ANDA. 

• Abençoai, Senhor, nossas comunidades para que sejamos mais cren-
tes e mais unidas em Jesus Cristo e no seu Evangelho.  

TODOS: EM NOME DE JESUS CRISTO, LEVANTA-TE E ANDA. 

• Que o teu Espírito possa despertar em nós o compromisso com a soli-
dariedade e a partilha do pão e da Palavra. 

TODOS: EM NOME DE JESUS CRISTO, LEVANTA-TE E ANDA.

• Desperta, Senhor, a fé que encoraja os corações e a vida.

TODOS: EM NOME DE JESUS CRISTO, LEVANTA-TE E ANDA.

PRECES ESPONTÂNEAS, PAI NOSSO, AVE MARIA

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Estudar ATOS 4, 13-22, que será refletido no próximo encontro. 

• Levar o seu testemunho da comunidade a uma família afastada da 
comunidade. 

Bênção Final e Despedida
• Abençoe-nos o Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, 

TODOS: AMÉM!

CANTO FINAL: 
Eu creio nas promessas de Deus. / Eu creio nas promessas de Deus 
Eu creio nas promessas do meu Senhor (bis)

Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. / Se sou fiel no pouco, / 
meus passos guiará. (bis)

Eu creio na misericórdia de Deus. / Eu creio na misericórdia de Deus 
Eu creio na misericórdia do meu Senhor (bis)
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DÉCIMO ENCONTRO

DE 14 A 20 DE JUNHO DE 2020

ATOS 4, 13-22

A COMUNIDADE PROFÉTICA ANUNCIA A PALA-
VRA DE DEUS COM OUSADIA E CORAGEM.

Mesa forrada com toalha verde ou a mais bonita que houver. Sobre ela, a Bí-
blia aberta na passagem da leitura da citação acima, uma vela acesa, flores 
e a imagem do padroeiro do grupo.

CANTO: 

• Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe. Antes que tu nas-
cesses, te conhecia e te consagrei. / Para ser meu profeta entre as na-
ções eu te escolhi. Irás onde enviar-te e o que te mando proclamarás. 

Tenho de gritar, tenho de arriscar, / ai de mim se não o faço.
Como escapar de ti, como calar, / se tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar, / ai de mim se não o faço.
Como escapar de ti, como calar, / se tua voz arde em meu peito?

• Não temas arriscar-te porque contigo eu estarei. / Não temas anun-
ciar-me, em tua boca eu falarei. / Entrego-te meu povo, vai arrancar e 
derrubar. / Para edificar, destruirás e plantarás. 

ANIMADOR: SINAL DA CRUZ

• O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a 
constância em Cristo esteja com todos vocês. 

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO!

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: rezada ou cantada
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CONVERSANDO SOBRE A VIDA
ANIMADOR: Papa Francisco numa homilia disse o seguinte sobre a iden-
tidade do profeta:

“Um verdadeiro profeta é aquele que é capaz de chorar por seu povo e tam-
bém de dizer as coisas fortes quando for necessário. Não é morno, é sempre 
assim, direto”. 

• Diante desta fala do Papa, o que fazer pra sermos uma Comunidade 
profética? (breve partilha)

A Palavra de Deus

Introdução à Reflexão da Palavra de Deus
ANIMADOR (A): Nos dois encontros anteriores, refletimos duas pas-
sagens extraídas do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Uma delas foi “A 
CURA QUE DESPERTA A FÉ” e a outra “O TESTEMUNHO QUE DESPERTA 
A FÉ”. Ambas passagens estão ligadas à cura o homem paralítico que vi-
via sentado à porta do Templo pedindo esmola.

LEITOR (A) 01: Aprendemos nos encontros anteriores a força da fé. Ela 
cura e desperta os corações para Deus. Pela fé, a comunidade testemu-
nha o poder de Deus e suas maravilhas.   

LEITOR (A) 02:  Hoje, refletiremos a ousadia e a coragem de quem anun-
cia a profecia do Reino. Hoje, refletiremos a força da profecia no anúncio 
do Reino. Pedro e João enfrentam, com ousadia e coragem, as autorida-
des poderosas que desejavam a morte dos seguidores de jesus.

CANTO
A vossa Palavra, Senhor, / é sinal de interesse por nós! (2x)

• Como um pai ao redor de sua mesa, / revelando seus planos de amor.

• É feliz quem escuta a Palavra, / e a guarda no seu coração.

ATOS: 4,13-22

O QUE ESSE EVANGELHO DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-



61

sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que importante aconteceu. 
Se for necessário, leia novamente o texto.

O QUE ESSE EVANGELHO DIZ PARA MIM?
O QUE ESSE EVANGELHO DIZ PARA NÓS?

1. Depois de discutir entre si, o Sinédrio não queria que o fato se es-
palha-se. QUAIS AS AMEAÇAS FEITAS A PEDRO E A JOÃO PELAS 
AUTORIDADES?

2. QUAL FOI A RESPOSTA DE PEDRO E JOÃO ÀS AMEAÇAS?

3. NOSSA COMUNIDADE ANUNCIA UM EVANGELHO VIVO, ENCAR-
NADO E PROFÉTICO, CAPAZ DE MUDAR A REALIDADE, OU SOMOS 
MORNOS OU ATÉ FRIOS NO ANÚNCIO?

4. O QUE NOS FALTA PARA QUE A AÇÃO EVANGELIZADORA DE NOS-
SA COMUNIDADE SEJA MAIS PROFÉTICA E TRANSFORMADORA?

CONTINUANDO A REFLEXÃO
Leitor 01: O Sinédrio não pode negar mais o milagre já conhecido, tam-
bém não aceita que a cura foi realizada em nome de Jesus, ao qual eles 
próprios condenaram. Resta apenas uma atitude:  ameaçar os apóstolos. 
Essa atitude de falsos profetas das autoridades gera injustiça, opressão e 
vai na contramão do Evangelho.

LEITOR (A) 02: A resposta de Pedro e João é com coragem e ousadia, dig-
nas de grande profetismo. Para os cristãos de ontem e hoje não restam 
dúvidas: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O profe-
ta não pode se calar: “se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão” (Lc 
19,40).

LEITOR (A) 01: Ousadia, coragem e profetismo compõem a identidade 
de uma comunidade cristã e renova nossa consciência na missão de ba-
tizados. A Igreja deve lutar contra todo tipo de covardia, medo e mentira 
que são contrários aos valores do Evangelho.

O QUE ESSA PALAVRA NOS FAZ DIZER A DEUS!
• O Senhor nos dê coragem para denunciar as injustiças causadas pelas 

mentiras que afetam sempre os mais pobres.

TODOS: Venha a nós o vosso Reino, Senhor!

• O Senhor nos dê ousadia, para anunciar a justiça do Reino nos am-
bientes onde sua presença se faz tão necessária.
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TODOS: Venha a nós o vosso Reino, Senhor!

• O Senhor faça, de nossas comunidades, espaços para testemunhos 
proféticos na luta em defesa da justiça e vida digna para todos.

TODOS: Venha a nós o vosso Reino, Senhor!

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI.

OREMOS: Atende, Senhor, nossos pedidos, nossas orações. Conserva a 
vossa Palavra em nossos lábios e corações. 

O QUE VAMOS FAZER AGORA
• Estudar ATOS 4, 23-31, para ser refletido no próximo Encontro. 

Bênção Final e Despedida
• Deus, fonte de toda sabedoria, abra nossos olhos e coração à justiça 

de seu Reino para o combate eficaz às injustiças que geram o sofri-
mento e a morte. 

TODOS: AMÉM!

• O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, guie-nos em nossa 
caminhada na luta pela igualdade e a paz. 

• O Senhor, rico em misericórdia e poder, sustente a ousadia de sua Pa-
lavra em nossos corações e em nossas bocas.

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

CANTO:

AGORA É TEMPO DE SER IGREJA, CAMINHAR JUNTOS, PARTICIPAR. 
(BIS)

• Somos povo escolhido na fronte assinalados. / com o nome do Se-
nhor / que caminha ao nosso lado.

• Somos povo em missão, já é tempo de partir: / é o Senhor que nos 
envia, em seu nome a servir.
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DÉCIMO PRIMEIRO ENCONTRO

DE 21 A 27 DE JUNHO DE 2020

ATOS 4, 23-31

“A FORÇA DA ORAÇÃO VENCE O MEDO”

Mesa forrada com toalha verde. Sobre ela, a Bíblia aberta na passagem da 
Leitura dos Atos Apóstolo citada acima, vela acesa e um cartaz com o tema 
do encontro.

Acolher todos com fraterna alegria, saudando os que estão vindo pela pri-
meira vez. 

CANTO:
• Se calarem a voz dos profetas, / as pedras falarão. / Se fecharem uns 

poucos caminhos, / mil trilhas nascerão. / Muito tempo não dura a 
verdade / nestas margens estreitas demais: / Deus criou o infinito pra 
vida ser sempre mais. 

É Jesus este pão de igualdade: viemos pra comungar / com a luta so-
frida do povo / que quer ter voz, ter vez, lugar. / Comungar é tornar-
-se um perigo: viemos pra incomodar. / Com a fé e união, / nossos 
passos, um dia, irão chegar! 

• O Espírito é vento incessante, / que nada há de prender. / Ele sopra até 
no absurdo / que a gente não quer ver. / Muito tempo...

• O poder tem raízes na areia, / o tempo o faz cair. / União é a rocha que 
o povo / usou pra construir. 

ANIMADOR (A)

SINAL DA CRUZ.
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SAUDAÇÃO INICIAL: 
A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Pai na ação 
do Espírito Santo estejam conosco.

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (rezada ou cantada)

FATO DA VIDA  

Sempre fui apaixonado por Jesus. Li com paixão muitos livros sobre Ele, 
mas eu não rezava. Eu gostava de ler o pensamento dos grandes douto-
res da Igreja, os amigos de Cristo, mas não de rezar. Fui à missa.  Ouvia 
a Palavra com cuidado, mas não rezava, gostei muito da verdade, mas 
não rezava. Eu sabia o valor da Confissão e da Eucaristia, mas não rezava. 
Quantas graças recebi em tempos difíceis, mas não rezava. Eu não reza-
va, porque não sabia o valor e o poder da oração. Acredite em mim, eu 
realmente não sabia, mas algo aconteceu, eu me tornei um homem de 
oração. O amor me levou a rezar e me leva a rezar todos os dias. E também 
convidar outras pessoas para orar.  Como isso mudou a minha vida. Sim, 
a oração transforma vidas. Infinitamente obrigado, Jesus. (Vittório, 21 de 
dezembro de 2015).

• TEMOS DADO VERDADEIRO VALOR À ORAÇÃO? (breve partilha)

Introdução à Reflexão da Palavra de Deus
ANIMADOR:  Um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada é a ora-
ção. Ela nos aproxima de Deus. Não se é possível viver uma vida cristã sem 
a oração. “A oração é a relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadei-
ro”, nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. 

LEITOR (A) 01: A passagem que hoje vamos refletir nos faz imaginar a 
ânsia e a expectativa da comunidade dos Atos dos Apóstolos durante a 
ausência de Pedro e João que se encontravam presos. Foram presos e jul-
gados por curarem o homem aleijado na porta do Templo e anunciarem 
a ressurreição da morte por meio de Jesus. 

LEITOR (A) 02: Mas as autoridades não encontraram um modo de im-
por-lhes uma pena, por causa do povo que dava glória a Deus pela cura 
do aleijado. Então, foram soltos. Ao ver-se livres, reuniram-se com seus 
companheiros e contaram o que lhes havia dito os sumos sacerdotes e os 
letrados. Os que ouviram levantaram a voz, todos juntos, dirigindo-se a 
Deus em oração”. (v.23)
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A Palavra de Deus
CANTO: Que arda como brasa, tua palavra nos renove / Essa chama que 
a boca proclama.

ATOS DOS APÓSTOLOS 4, 23-31

O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-
sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que importante aconteceu. 
Se for necessário, leia novamente o texto.

O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA MIM?
O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA NÓS?

1. Ao ouvirem a boa notícia da soltura de Pedro e João, a comunidade 
dirigiu-se a Deus em oração. (v. 24). TEMOS O COSTUME DE REZAR 
EM COMUNIDADE QUANDO RECEBEMOS A NOTÍCIA BOA DE UM 
FEITO FAVORÁVEL?

2. Ao ouvirem a boa notícia da soltura de Pedro e João, a comunidade 
dirigiu-se a Deus em oração, invocando os grandes feitos do Senhor 
no passado, enaltecendo seu nome pela criação, pelas palavras e os 
feitos de Davi. REZAMOS ASSIM EM COMUNIDADE?  QUAL FORMA 
DE ORAÇÃO TEMOS USADO QUANDO JUNTOS REZAMOS? 

3. A comunidade reza pedindo a Deus proteção contra as ameaças vin-
das da parte de Herodes, Pôncio Pilatos e outros mais. QUAIS SÃO 
HOJE AS FORÇAS CONTRÁRIAS QUE AMEAÇAM NOSSAS COMU-
NIDADES E QUE NECESSITAMOS PEDIR A DEUS PROTEÇÃO?

4. “Ao terminar a súplica, o lugar onde estavam reunidos tremeu, eles se en-
cheram do Espírito Santo e anunciavam a mensagem de Deus com ousa-
dia” (v. 31).  VOCÊ ACREDITA QUE A ORAÇÃO É CAPAZ DE FAZER O 
MEDO TREMER?

CONTINUANDO A REFLEXÃO 
• A comunidade de Atos dos Apóstolos compreende os fatos presentes 

à luz da Palavra de Deus. A perseguição que se desencadeou contra 
Jesus atinge agora seus seguidores que são, como ele, servos de Deus.

• A comunidade reconhece que a perseguição é prova de que o seu 
próprio testemunho é autêntico. Por isso, não pede que a persegui-
ção termine, mas que Deus lhes dê forças para continuar o anúncio 
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e a prática de Jesus (curas, sinais e prodígios). A resposta de Deus é o 
novo Pentecostes.

• A Comunidade de Atos dos Apóstolos sabia da importância da oração 
para um trabalho cheio de perseverança e confiança. Ela fez da oração 
um dos principais modos de servir a Deus. 

• Realizar as coisas apenas na capacidade humana certamente nos 
trará muitos resultados bons, pois as pessoas são cheias de talentos, 
capacidades, têm interesse. Mas a transformação vital vem do poder 
sobrenatural de Deus, o qual só pode ser acessado e experimentado 
por nós numa espiritualidade saudável. 

• A FORÇA DA ORAÇÃO VENCE O MEDO -  A Igreja sempre venceu a 
oposição dos poderosos na força da oração. E agradece a Deus pela 
oração: ORAR diante das difíceis situações da vida e das tarefas a se-
rem realizadas. Orar diante dos obstáculos, diante da cruz de cada dia. 
Orar na alegria e na tristeza, na vitória e na derrota. 

• Não podemos abrir mão da oração, da meditação, da leitura bíblica, 
do jejum e outras práticas que possam nos conduzir a uma maior sen-
sibilidade ao Espírito Santo. ORAR é parte integrante da identidade e 
da missão de uma comunidade cristã.

O QUE ESSA PALAVRA NOS FAZ DIZER A DEUS?
ANIMADOR: Como comunidade cristã, a exemplo da Comunidade de 
Atos dos Apóstolos, rezemos a Deus:
• “Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm” (v.24). 

Desperta nossas comunidades para a consciência ecológica de um 
comprometido cuidado para com a natureza e a nossa mãe terra.

TODOS: CONCEDE A TEUS SERVOS ANUNCIAR TUA MENSAGEM COM 
CORAGEM E OUSADIA (v. 29)

• Senhor, que dissestes pela boca de teu servo Davi: Por que se agitam 
as nações e os povos planejam em vão” (v. 25). Olhai pelo nosso mundo 
dizimado pela ganância e o poder. Converte o coração de nossos po-
vos e de nossos governos a fraternidade e a partilha.

TODOS: CONCEDE A TEUS SERVOS ANUNCIAR TUA MENSAGEM COM 
CORAGEM E OUSADIA (v. 29)

• Senhor, que dissestes pela boca de teu servo Davi: “Os reis da terra se 
levantaram e os governantes se aliaram contra o Senhor e seu Ungido”. 
Agora, Senhor, presta atenção às suas ameaças, e concede a teus ser-
vos anunciar tua mensagem com toda a ousadia. (v. 26.29)
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TODOS: CONCEDE A TEUS SERVOS ANUNCIAR TUA MENSAGEM COM 
CORAGEM E OUSADIA (v. 29)

• Senhor, estenda tua mão para que aconteçam a cura da fome, da vio-
lência e da desigualdade social. Para que no nome do teu santo servo 
Jesus, aconteçam os o prodígio da fartura, da dignidade e da paz aos 
mais necessitados. 

TODOS: CONCEDE A TEUS SERVOS ANUNCIAR TUA MENSAGEM COM 
CORAGEM E OUSADIA (v. 29)

PRECES EXPONTÂNEAS, PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI

OREMOS: Concede-nos, Senhor, a força de sua graça que vence a timidez 
e o medo.  Concede-nos a coragem e a ousadia dos primeiros cristãos, 
diante do poder da riqueza e do dinheiro, que ameaçam a nossa fé. Es-
tende tua mão para que aconteçam curas, sinais e prodígios pelo nome 
do teu santo servo Jesus.  

TODOS:  AMÉM!

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Estudar a passagem de Atos 4, 32-37, a ser refletida no próximo en-

contro. 

Bênção Final e Despedida
• Deus nos abençoe e nos guarde. 

TODOS:  AMÉM!

• Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 

• Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 

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

CANTO FINAL: 
• Pelas estradas da vida / nunca sozinhos estás. Contigo pelo caminho 

/ Santa Maria vai.

Oh! Vem conosco, vem caminhar, / santa Maria, vem! (bis)

• Mesmo que digam os homens: / Tu nada podes mudar; / luta por um 
mundo novo / de unidade e paz. 
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Mesa forrada com toalha verde. Sobre ela, a Bíblia aberta na passagem da 
Leitura dos Atos Apóstolo citada acima, vela acesa e Pão para fazer a parti-
lha fraterna.

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DÉCIMO SEGUNDO ENCONTRO

DE 28 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2020

ATOS 4, 32-37

SEGUNDO RETRATO DA COMUNIDADE
A COMUNHÃO QUE GERA A CONCÓRDIA     

FRATERNA E PARTILHA DOS BENS

Acolher todos com fraterna alegria, saudando os que estão vindo pela pri-
meira vez. 

CANTO:
Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. 
Deus espera que os dons de cada um se repartam com o amor no dia 
a dia (bis)

• Deus criou este mundo para todos, quem tem mais é chamado a re-
partir, com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão 
sorrir  

• Mas acima de alguém que tem riqueza, está o homem que cresce ao 
seu valor, e liberto caminha pra Deus repartindo com todos, o amor.

ANIMADOR (A)

SINAL DA CRUZ:

SAUDAÇÃO INICIAL: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, em comu-
nhão com o Pai na ação do Espírito Santo estejam conosco.

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (rezada ou cantada)
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Recordação da Vida

A Palavra de Deus

Introdução à Reflexão da Palavra de Deus

Eu tinha 17 anos de idade quando começou a construção da Igreja de mi-
nha Comunidade, em agosto de 1982. No começo da obra, foi tudo muito 
difícil, pelo baixo poder aquisitivo das famílias.  Mas a união de todos fez a 
diferença. Passávamos 3 semanas pedindo doações para almoço comuni-
tário e vendendo os bilhetes dos mesmos, para na última semana do mês 
fazermos a FESTA DA CONSTRUÇÃO. Na época, não tínhamos dízimo, tudo 
era feito com doações e muito esforço do povo. Após 1 ano de trabalho, 
conseguimos construir as paredes do Templo. O Templo que seria usado 
por todos para melhor compreender a Palavra de Deus e vivenciar a fé. 

• VOCÊ CONHECE FATO SEMELHANTE A ESSE? COMO FOI? (breve 
partilha)

ANIMADOR (A): Com este encontro de hoje, finalizamos a reflexão 
inspirada no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, sobre a identidade e a 
missão da Igreja hoje. Neste capítulo, refletimos os seguintes temas: A 
COMUNIDADE PROFÉTICA QUE ANUNCIA A PALAVRA DE DEUS COM 
OUSADIA E CORAGEM; A ORAÇÃO QUE VENCE O MEDO e A COMUNHÃO 
QUE GERA A CONCÓRDIA FRATERNA E A PARTILHA DOS BENS.  

LEITOR (A): Chegamos, também, ao último encontro da primeira 
cartilha sobre a identidade e a missão da Igreja hoje, inspirada nos Atos 
dos Apóstolos. Neste último encontro, vamos refletir o 2º Retrato da 
Comunidade dos primeiros cristãos. Comunidade unida, onde não havia 
necessitados entre eles, pois tudo era colocado em comum. A Comunhão 
gera a concórdia fraterna e a partilha dos bens. 

CANTO: 
• Pela palavra de Deus, / saberemos por onde andar. / Ela é luz e verda-

de, / precisamos acreditar.  

• Sei que a resposta vem do meu ser: / Quero seguir-Te para viver.  

ATOS DOS APÓSTOLOS 4, 32-37
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O QUE ESSA PALAVRA DIZ EM SI?
Momento de lembrar o que a Palavra fala, como e quando aconteceu o epi-
sódio, quais eram os personagens envolvidos, o que importante aconteceu. 
Se for necessário, leia novamente o texto.

O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA MIM?
O QUE ESSA PALAVRA DIZ PARA NÓS?

1. QUE LIGAÇÃO PODEMOS FAZER ENTRE O FATO DA VIDA E A PALA-
VRA DE DEUS OUVIDA HOJE?

2. Hoje, as Igrejas cristãs estão rodeadas por uma sociedade muito preo-
cupada com as aparências e os benefícios próprios. EM MEIO A ESSA 
REALIDADE, COMO PODEMOS SER UMA COMUNIDADE CRISTÃ VI-
BRANTE E GENEROSA, QUE AMA E CUIDA UNS DOS OUTROS?

3. A distribuição desigual de recursos e riquezas, e o sempre crescente 
distanciamento entre pobres e ricos, é uma realidade em nossos dias. 
COMO CRISTÃOS, COMO PODEMOS FAZER A DIFERENÇA NESTE 
MUNDO TÃO DESIGUAL? 

4. “A Comunhão gera a concórdia fraterna e a partilha dos bens”. A Pa-
lavra diz que precisamos colocar tudo em comum para que ninguém 
passe necessidade. COMO VOCÊ E SUA COMUNIDADE ESTÃO DAN-
DO TESTEMUNHO DESSA PALAVRA?

CONTINUANDO A REFLEXÃO 
• Entre os primeiros cristãos, “Ninguém dizia que as coisas que pos-

suíam eram somente suas” porque se eles podiam oferecer-se total-
mente a Deus, então quaisquer bens materiais que tinham também 
pertenciam a Deus e ao grupo. Eles usavam seus bens para mostrar 
seu verdadeiro amor de uns para com outros e para intensificar a pro-
pagação da mensagem do Cristo ressuscitado dentro do grupo e para 
o mundo.

• Cada um vivia de acordo com a sua fé e nome. Por exemplo, José, foi 
chamado de Barnabé pelos apóstolos, que significa “Filho da conso-
lação”. Ele se tornou um verdadeiro consolador para os seus compa-
nheiros crentes com seu amor e fé em ação. E certamente Deus aben-
çoou grandemente, a ele e ao seu grupo por causa da unidade na fé 
em Jesus.

• Deus quer que tenhamos comunhão com nossos irmãos, o que signi-
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fica que todos nós devemos estar reunidos com o mesmo propósito. 
Para vivermos harmoniosamente com o mesmo propósito, precisa-
mos cuidar uns dos outros, a exemplo do Bom Samaritano, que viu, 
sentiu compaixão e cuidou do seu próximo. (Lc 10,33-34)

• A comunhão fraterna e a partilha dos bens são partes integrantes da 
vida de nossas comunidades eclesiais. São partes do “DNA” de cristãos, 
herança da comunidade dos Apóstolos. Por isso, elas são chamadas a 
fazerem a diferença pela vivência da partilha e da solidariedade, num 
mundo profundamente marcado pela ganância e a concentração de 
riquezas.    

O QUE ESSA PALAVRA NOS FAZ DIZER A DEUS? 

ANIMADOR: Elevemos a Deus nossos pedidos, confiantes na sua miseri-
córdia.

1. Ajudai-nos, Senhor, na vivência da comunhão evangélica dos bens e 
das oportunidades em nossas comunidades. 

TODOS: A multidão dos fiéis tinha uma só alma e um só coração. 

2. Iluminai e convertei, Senhor, nossos governantes, na elaboração de 
leis que promovam uma melhor distribuição dos bens e das riquezas 
entre todos. 

TODOS: A multidão dos fiéis tinha uma só alma e um só coração. 

3. Despertai em nós o compromisso da evangelização, para que seja-
mos fermento transformador na sociedade, com ações concretas de 
partilha e fraternidade. 

TODOS: A multidão dos fiéis tinha uma só alma e um só coração. 

4. Senhor, desperta em nossa juventude o espírito fraterno e missioná-
rio, de modo que deseje contribuir, de forma criativa e ativa, para o 
fortalecimento da evangelização, de maneira especial, aqueles que 
ainda não se encontraram com o Senhor. 

TODOS: A multidão dos fiéis tinha uma só alma e um só coração. 

5. Ativai o DNA da partilha e da fraternidade em vossa Igreja, em seus 
Movimentos e Pastorais, em suas estruturas diocesanas, paroquiais e 
comunitárias.  

TODOS: A multidão dos fiéis tinha uma só alma e um só coração. 

PRECES EXPONTÂNEAS, PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI
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OREMOS: Senhor Deus, despertai nossos governos para a justiça de vos-
so Reino, e o vosso povo para o sentido do Amor Fraterno e da Partilha. 
Escutai com bondade as preces da vossa Igreja, e dai ao nosso tempo a 
vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

O QUE VAMOS FAZER AGORA?
• Estudar toda esta cartilha e fazer um resumo dos principais ensina-

mentos sobre a Identidade e a Missão da Igreja hoje, para ser apre-
sentado no próximo encontro.  

• Atraímos coisas boas quando fazemos coisas boas, e se queremos ter 
ajuda nos momentos difíceis, precisamos ajudar nos momentos de 
fartura. Doemos aquilo que o outro esteja necessitando, começando 
por aquilo que nos está sobrando.  

• Comecemos ajudando as pessoas que conhecemos, ou instituições, e 
depois tentemos reunir pessoas de nossa Igreja. tentemos conseguir 
cobertores e roupas de inverno para repartir com aqueles que não têm.

Bênção Final e Despedida
• Deus nos abençoe e nos guarde. 

 TODOS: AMÉM!

• Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 

• Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 

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

CANTO

O pão da vida, a Comunhão nos une a Cristo e aos irmãos. E nos 
ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão...

• Lá no deserto, a multidão / com fome segue o bom pastor, / com sede 
busca a nova palavra. / Jesus tem pena e reparte o pão.

• “Abri”, Senhor, estas minhas mãos, / que para tudo guardar se fecham!” 
/ Abri minha’alma, meu coração / para doar-me no eterno dom. 
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Bênção dos Alimentos para Partilha
CANTO: 

Este alimento será abençoado porque o Senhor vai derramar o seu amor. 
/ Derrama, Senhor, / derrama, Senhor, / derrama sobre ele o seu amor...

Boa Partilha a Todos!
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• Bíblia Sagrada – diversas edições.

• Atos dos Apóstolos- O Evangelho do Espírito Santo

• Curso Bíblico Popular- Atos dos Apóstolos

• Que Novidade E Essa- Uma leitura dos Atos dos Apóstolos

• Ano Missionário Jovem – Guia Diocesano

•			Atos dos Apóstolos – ”Renovando a consciência da identida-
de e da missão da Igreja hoje”.

FONTES CONSULTADAS
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