
Círculos Bíblicos - Fevereiro – 2021 

Quarta semana do Tempo Comum de 31/01 a 06/02 

Campanha da Fraternidade Ecumênica 

Tema – Fraternidade e Diálogo: Compromisso de Amor 

Lema – Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade(Ef 2,14) 

Quarta semana do Tempo Comum de 31/01 a 06/02 – Mc 1,21-28 

Não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus 

01 – AMBIENTAÇÃO – Mesa com toalha , Bíblia, Vela, Flores, Cartaz da 

CF, Papel Ofício escrito CNBB, Papel Ofício escrito CONIC, Cartaz com o 

nome das Igrejas que compõem o CONIC – Conselho Nacional das Igrejas 

Cristãs do Brasil. 

Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia, 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil, Igreja Presbiteriana Unida, Aliança de Batistas do Brasil 

02 – ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

ANIMADOR(A) - Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-

vindos ao primeiro encontro dos Círculos Bíblicos . Saindo, pouco a pouco, 

desta terrível pandemia que mudou a nossa percepção do sentido da vida, 

agradeçamos a Deus por estarmos hoje aqui, com saúde física, espiritual e 

emocional, para vivermos com profundidade esses novos tempos. Como 

estamos em clima de Campanha da Fraternidade, nestes meses de fevereiro e 

março, além de meditarmos sobre as leituras do Tempo Litúrgico, refletiremos 

também sobre esta Campanha que se faz tão importante e necessária. 

Com a alegria de saber que Jesus se encontra no meio de nós, saudemos a 

Santíssima Trindade, cantando : Em nome do Pai, em nome do Filho, em 

nome do Espírito Santo, estamos aqui, (bis) 

ANIMADOR(a): Rezemos juntos a oração da CF 

TODOS: Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da 

fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. 

Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar 

a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em 

vez de muros que separam e geram indiferença e ódio.Torna-nos pessoas 

sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais 



pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor 

redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, 

caminhando pelas veredas da amorosidade. 

Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. 

Amém! 

Leitor 1 – Numa breve explanação, vamos relembrar o que são os símbolos 

aqui colocados. 

CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, instituição que reúne 

os Bispos católicos do Brasil que, conforme o Código de Direito Canônico, 

exercem conjuntamente certas funções pastorais em favor dos fiéis do seu 

território. 

CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, que tem como 

missão colocar-se a serviço da unidade das Igrejas, empenhando-se em 

acompanhar a realidade brasileira, confrontando-a com o Evangelho e as 

exigências do Reino de Deus. Seus principais valores: ecumenismo, diálogo 

inter-religioso, promoção e defesa dos direitos humanos e promoção de uma 

cultura de paz. 

As Igrejas acima relacionadas são as que fazem parte do CONIC. CNBB e 

CONIC trabalharam juntos na preparação da CF. 

LEITOR(A) 2 – Objetivo Geral da CF 2021 

Através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, 

inspirado e inspiradas no amor de Cristo, convidar comunidades de fé e 

pessoas de boa vontade para pensar, avaliar, e identificar caminhos para a 

superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. 

03 – INTRODUCAO AO TEMA  

LEITOR(A) 3 – A ação demoníaca escraviza e aliena o homem, impedindo-o 

de pensar e de agir por si mesmo ( ex. ideologias, propagandas, estruturas, 

sistemas, etc) O primeiro milagre de Jesus é fazer o homem voltar à 

consciência e à liberdade. Só assim o homem pode segui-lo. 

04 – A IGREJA NOS FALA –  

ANIMADOR(A) - Os encontros dos Círculos Bíblicos se revestem de uma 

riqueza de conhecimentos que nos levam a valorizar e nos atualizar nos bens e 

valores que a Igreja nos propõe e que nem sempre, nós leigos, temos acesso. 

Assim, teremos detalhes preciosos da CF e do Tempo Litúrgico. 



05 – DEUS NOS FALA 

CANTO DE ACLAMAÇÃO –  

O meu Espírito conduz quem ouve a voz do Filho meu, aleluia, aleluia, 

aleluia, aleluia. Quem der testemunho de mim diante dos homens, dos tronos, 

não tema o que possa dizer, que o meu Espírito mesmo dirá. 

ANIMADOR(A) – Proclamação do Evangelho segundo Mc 1, 21-28  

06 – PARTILHANDO – 

LEITOR(A) 1 – Sugiro que voltemos nosso olhar aos versículos 

imediatamente anteriores aos que foram proclamados: Mc 1, 19-20. 

LEITOR(A) 2 – “Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos 

de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. Jesus logo os chamou. E 

eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, 

seguindo a Jesus. 

LEITOR(A) 3 – O que percebemos aqui? Jesus chamando pessoas para 

formar comunidade, a comunidade dos discípulos. 

ANIMADOR(A) - E num segundo momento, o que faz Jesus? 

LEITOR(A) 1 – Anuncia o seu Reino e inaugura definitivamente o seu 

Ministério. Ensina na Sinagoga, num dia de sábado, sagrado para os judeus e 

cura e liberta quem estava possuído pelo mal. Palavra e Ação! 

LEITOR(A) 2 – Qual a reação que Jesus provoca nos que o ouvem? 

LEITOR(A) 3 – Claro, admiração, espanto, perplexidade, encantamento! 

Ensinava, curava, determinava, com autoridade de quem tem poder, mas o 

poder do amor, da compaixão, da misericórdia. Um ensinamento novo! 

ANIMADOR(A) – Se alguém desejar partilhar seu pensamento, fique à 

vontade. 

07 – REZANDO – SALMO 95(94) 

TODOS – Não fecheis o coração , ouvi hoje a voz de Deus. 

LEITOR(A) 1 – Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o 

rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com 

cantos de alegria o celebremos. 



LEITOR(A) 2 – Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, ajoelhemos ante 

o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor e nós somos o 

seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. 

LEITOR(A) 3 – Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “não fecheis o coração como 

em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais 

me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 

08 – ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO 

ANIMADOR(A) – Senhor, neste mundo temos vivido momentos de 

libertação, mas também de opressão. Dai-nos força para vencer as tentações. 

Que o Espírito Santo penetre as profundezas de nossa alma e arranque as 

raízes mais profundas da dor e do pecado que estão enterradas no nosso 

coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa Igreja. Abra nossas 

consciências para que possamos viver a plena liberdade dos filhos de Deus. 

Amém! 

09 – O QUE FICOU DO ENCONTRO –  

LEITOR(A) 2 – Irmãos e irmãs, neste primeiro encontro tomamos 

conhecimento de como foi estruturada a CF 2021 e o que nos pede o Tema e o 

Lema propostos. No próximo encontro avançaremos um pouco mais. 

Firmemos com toda a Igreja, isto é, com nossos pastores e irmãos, um 

compromisso de amor, através do diálogo aberto e sincero que nos levará ao 

amor fraterno. Só assim teremos a tão sonhada e almejada paz, que nos fará 

uma unidade em Cristo Jesus. 

ANIMADOR(A) – E que a Palavra de Deus, hoje meditada, seja fonte de luz, 

dissipando toda treva, escuridão e maldade. Seja o “ensinamento novo” que 

liberta, gera esperança e alegria. Amém! 

10 - CANTO FINAL –  

Deus precisa de ti, muito mais que possas imaginar(bis) 

1-Precisa de ti muito mais que das estrelas, precisa de ti muito mais que do 

mar, precisa de ti muito mais que da terra, precisa de ti(bis) 

2-Precisa de nós muito mais que das estrelas, precisa de nós muito mais que 

do mar, precisa de nós muito mais que da terra, precisa de nós (bis) 

QUINTA SEMANA DO TEMPO COMUM – 07 a 13/02  



01 – AMBIENTAÇÃO –  Como estamos vivendo o tempo da 

Campanha da Fraternidade vamos continuar com os símbolos 

usados no primeiro encontro. Acrescentemos uma foto ou uma 

figura de uma reunião familiar. 

02 – ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL  

ANIMADOR(A): Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao 

segundo encontro dos Círculos Bíblicos. Saudemos a Santíssima 

Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

ANIMADOR(A): Com fé e esperança invoquemos o Espírito Santo 

de Deus, rezando: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de 

vossos fiéis... 

ANIMADOR(A): Hoje, além de meditarmos a Palavra de Deus 

desta Quinta Semana do Tempo Comum, segundo Mc 1, 29-31, 

vamos aprofundar um pouco mais no que nos pede a CF 2021. 

LEITOR(A) 1 – A CF 2021, com seu tema: “Fraternidade e diálogo: 

compromisso de amor” e o Lema: “ Cristo é a nossa Paz: do que 

era dividido fez uma unidade”, é uma experiência evangelizadora 

de grande alcance para o nosso país. Quer nos mostrar que o 

diálogo é o nosso melhor testemunho. A fé nos lembra de que 

Cristo é a nossa Paz e nos anima a prosseguir pelo caminho da 

unidade na diversidade. A fraternidade e o diálogo são 

compromissos de amor, porque Cristo fez uma unidade daquilo 

que era dividido. 

Cantar ou recitar uma estrofe e o refrão do Hino da Campanha 

Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração/de 

mãos dadas formando a aliança/confirmados na mesma missão. 



Em nome de Cristo, que é a nossa paz/em nome de Cristo, que a 

vida nos traz/do que estava dividido, unidade Ele faz/ do que 

estava dividido unidade Ele faz! 

03 – INTRODUÇÃO AO TEMA 

LEITOR(A) 2 – Para os antigos, a febre era de origem demoníaca. 

Libertos do demônio, os homens podem levantar-se e colocar-se 

a serviço. Os demônios reconhecem quem é Jesus porque sentem 

que a palavra e ação dele ameaçam o domínio que eles têm sobre 

o homem. Jesus sai da Sinagoga e afirma sua missão no “espaço 

de uma casa”, a casa da sogra de Pedro, que o acolheria, como 

também a seus discípulos. È Jesus sacralizando o ambiente 

doméstico. 

04 – DEUS NOS FALA -  Canto de aclamação – 

Aleluia, aleluia, aleluia, Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida, 

as palavras que tu dizes bem que são de eterna vida! Aleluia, 

aleluia, aleluia! 

LEITOR(A) 1- Proclamação do Evangelho segundo Marcos 1,29-30  

05 – PARTILHANDO  

LEITOR(A) 3:  Como a sogra de Pedro respondeu a Jesus após ter 

sido curada da enfermidade que a fragilizava? 

Liberta do mal, a “mulher”exerce a prática essencial das novas 

comunidades que é o serviço. Oferece uma refeição a Jesus e a 

seus companheiros, como uma ação que inaugura o primeiro 

ministério cristão. 

O que falta para que Ele cure a nossa doença, a nossa indiferença, 

a nossa preguiça? 



O que falta para nos conscientizarmos de que precisamos nos 

colocar a serviço do Reino de Deus, agradecendo por estarmos 

vivos? 

LEITOR(A) 1 – Tanto Jesus, como a sogra de Pedro, passaram por 

cima da Lei judaica referente ao sábado. Ele curou e ela serviu! O 

que tiramos de aprendizado com esta passagem? 

Jesus escolhe servir à vida e não ao sábado! Ninguém precisou 

dizer a ela o que deveria ser feito! Com gratidão, correspondeu à 

ação de Jesus que lhe estendeu a mão para libertá-la. Ao deixar-

se “levantar” por Jesus e “servir” aos outros, inaugura o 

protagonismo das mulheres no Reino de Deus. Ela superou 

conceitos e pré-conceitos e se tornou “ministra” da comunidade 

cristã. O que Jesus espera de nós? 

LEITOR(A) 2 – O que Marcos quis sublinhar ao narrar este fato 

concreto? 

“Aqui, há alguém que entrou no círculo de Jesus, que “alistou-se” 

no seu movimento, que respondeu ao seu convite para colocar-se 

aos pés dos outros e começou a “ter parte com Ele.”(Jo 13,8) 

Quantas distâncias, medos, dúvidas, são superados quando se 

toma alguém pela mão. As mãos são divinas: expressam ternura, 

proteção, cuidado. Servem para levantar, ajudar,devolver ao 

outro a capacidade de guiar a própria vida. 

Que estejamos sempre de mãos estendidas para Jesus na pessoa 

do irmão. 

CANTO –  

De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos 
(bis) 



1-A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o Sol que 
ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o 
pão, e a noite que nos dá repouso, ofertemos ao Senhor, o louvor 
da criação 

2-Nossa vida toda inteira, ofertamos ao Senhor, como prova de 
amizade como prova de amor. Com o vinho e com o pão, 
ofertamos ao Senhor nossa vida toda inteira o louvor da criação 

07 – REZANDO  

ANIMADOR(A): Com gratidão rezemos o Salmo 147 

TODOS – Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. 

ANIMADOR(A) – O Senhor reconstrói Jerusalém, e congrega os 

dispersos de Israel. Ele cura os que têm o coração ferido, e pensa-

lhes as chagas. 

ANIMADOR(A) – É ele, que fixa o número das estrelas e designa 

cada uma por seu nome. Grande é o Senhor nosso e poderosa a 

sua força; sua sabedoria não tem limites. 

ANIMADOR(A) – O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios 

até a terra. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão, cantai ao 

nosso Deus com a harpa. 

ANIMADOR(A) - É ele que cobre os céus de nuvens, que faz cair a  

chuva à terra; é ele que faz crescer a relva nas montanhas, e 

germinar plantas úteis para o homem, que dá sustento aos 

rebanhos, e os filhotes dos corvos que por ele clamam. 

ANIMADOR(A) – Não é o vigor do cavalo que lhe agrada, nem ele 

se compraz nos jarretes do corredor. Agradam ao Senhor somente 

os que o temem, e confiam em sua misericórdia. 

08 – ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO  



ANIMADOR(A): Senhor, Deus da vida, ajuda-nos a acolher a Tua 

graça, que cura e liberta das enfermidades, dos desejos egoístas e 

do consumismo individualista. Livra-nos dessas forças que nos 

seduzem e nos impedem de sermos criaturas novas, prontas a 

colaborar com o Teu Reino de Amor e de Justiça. O que nos falta 

para colocar-nos em pé e com a força do Teu Espírito tornar-nos 

pessoas livres para servir?  

09 – O QUE FICOU DO ENCONTRO:  

LEITOR(A) 1: Tomara que a partir deste Encontro façamos valer o 

nosso compromisso de amor, através da “fraternidade e do 

diálogo”, como nos propõe a CF, colocando-nos a serviço de todo 

aquele que Cristo colocar em nossas vidas. Sem dúvida é a Ele 

mesmo a quem estaremos servindo. E contribuiremos para um 

mundo melhor, onde reina a paz e o amor. 

10 - CANTO FINAL – ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, 
que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, 
onde houver a discórdia, que eu leve a união, onde houver 
dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a 
verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde 
houver a tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu 
leve a luz 

Ó mestre, fazei-me que eu procure mais, consolar que ser 
consolado, compreender que ser compreendido, amar, que ser 
amado. Pois é dando que se recebe é perdoando que se é 
perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna 

SEXTA SEMANA DO TEMPO COMUM DE 14/02 A 20/02 

“SOIS, SENHOR, PARA MIM, ALEGRIA E REFÚGIO  

01 – AMBIENTAÇÃO – Seguindo a linha dos dois primeiros encontros 

continuemos com o que nos propõe a CF e acrescentemos uma foto de Jesus , 



com as mãos estendidas, tocando um enfermo, de acordo com o Evangelho 

que vamos meditar. 

02 – ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL –  

ANIMADOR(A): Caros irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a 

este terceiro encontro dos Círculos Bíblicos. Como disse o próprio Jesus: 

“onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles”. 

Por isso, convido-os a saudar a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. 

TODOS – Amém! 

CANTO – (somente o refrão) Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, 

cura, Senhor, onde eu não posso ir. 

ANIMADOR(A) – Continuando a reflexão sobre a CF hoje vamos ver o que 

nos diz o cartaz escolhido. Olhemos para ele! 

LEITOR(A) 1 – Remete ao apelo de Cristo pela unidade “Seu amor, nos une, 

sua Palavra desperta em nossos corações o compromisso com a construção de 

uma sociedade que seja capaz de dialogar superando assim as polarizações 

que adiam a “cultura do encontro” e o desejo de Cristo de que todos sejamos 

um (Jo17,21). 

LEITOR(A) 2 – Cultura capaz de iniciar processos de vida nova a partir de 

um coração que se converte e, como tal, jamais deixará de dialogar, viver a 

fraternidade e, em conjunto, trabalhar em favor da justiça e pela paz. A base 

do desenho é uma ciranda, uma grande roda onde não há primeiro, nem 

último, onde todos formam uma unidade e precisam trabalhar na mesma 

sintonia e ritmo para não perderem o compasso. 

LEITOR(A) 3 – A ciranda lembra uma canção muito comum em nossas 

comunidades, “baião das comunidades” do compositor José Vicente. Todas e 

todos estão convidados a participarem desta ciranda pela vida, construindo a 

civilização do amor, da justiça, da igualdade e da paz. 

ANIMADOR(A) – Na ciranda há uma criança com a mão estendida a espera 

de mais pessoas a fim de que o movimento da fraternidade não pare. Somos 

todos convidados! E depois desta belíssima explanação o que temos a dizer 

sobre o nosso compromisso na concretização desse projeto tão importante e 

necessário? Se alguém deseja se manifestar, fique à vontade. 

CANTO – BAIÃO DAS COMUNIDADES – Sugerimos levar o CD ou 

mesmo acessar a música  pelo celular. Aqui vai a letra para facilitar: 



“Somos gente nova vivendo a união/somos povo semente de uma nova 

nação ê ê/somos gente nova vivendo o amor/somos comunidade, povo do 

Senhor, ê ê 

1-Vou convidar os meus irmãos trabalhadores/operários, lavradores, 

biscateiros e outros mais/e juntos vamos celebrar a confiança/nossa luta na 

esperança de ter terra, pão e paz, ê ê 

Vamos chamar os índios que ainda resistem/as tribos que ainda insistem no 

direito de viver/e juntos vamos reunidos na memória/ celebrar uma vitória que 

vai ter que acontecer, ê ê 

Somos gente nova vivendo a união/somos povo semente de uma nova nação ê 

ê/ somos gente nova vivendo o amor/somos comunidade, povo do Senhor, ê ê 

03 -INTRODUÇÃO AO TEMA –  

ANIMADOR(A) – A Palavra de Deus hoje vem nos mostrar que naquele 

tempo, o leproso era marginalizado, por motivos higiênicos e religiosos, como 

podemos ver em Lv. 13, 45-46. Jesus se irrita contra uma sociedade que 

produz a marginalização! Como deve estar irritado com muitos de nós nos 

dias de hoje! Por isso o homem curado deve dar testemunho contra um 

sistema que não cura, mas determina quem pode ou não participar da 

sociedade. Ele se torna o testemunho vivo d’Aquele que cura! 

04 – DEUS NOS FALA 

CANTO DE ACLAMAÇÃO –  

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Os sãos não precisam de médico/mas sim 

quem padece na dor/eu vim socorrer os doentes/salvar a quem é pecador. 

Aleluia... 

LEITOR(A) 1: Proclamação do Evangelho segundo Mc 1, 40-45  

05 – PARTILHANDO 

LEITOR(A) 1 – Cura-me, Senhor, se queres! Este foi o grito do leproso, que 

reconhecendo sua doença, dobra seus joelhos diante de Jesus, com a certeza 

de que Ele tinha o poder de curá-lo. Qual o nosso grito a Jesus neste momento 

de nossas vidas? Num instante de silêncio, fechemos os olhos e peçamos a 

Deus que venha em nosso socorro. 

LEITOR(A) 2 – O leproso que se aproxima de Jesus pede por sua purificação 

e não por sua cura. Marcos destaca o “sentimento humano” de compaixão que 



Jesus sente pelo leproso em sua exclusão. Ele transgride a Lei, toca o leproso 

e o liberta de sua lepra, de sua impureza, de seu pecado. 

LEITOR(A) 3 – O que importava a Jesus não era a simples cura, mas a 

inclusão social dos marginalizados. Existem muitas pessoas excluídas, quer 

pela sociedade, pela própria família. Que se encham de coragem, levantem a 

voz e gritem ao Senhor: cura-me, purifica-me, liberta-me! 

ANIMADOR(A) – A confiança em Deus permite-nos experimentar o seu 

poder. A ousadia de um marginalizado, que rompe as barreiras do isolamento 

e arrisca achegar-se a Jesus em seu sofrimento, é sinal de fé e confiança. Jesus 

acolhe, compadece-se e responde às suas necessidades. Ele acolhe sempre, 

não hesitemos nem um segundo em pedir-Lhe socorro. Quando pensamos em 

buscá-Lo, é Ele quem já saiu ao nosso encontro. Sempre! Se alguém desejar 

partilhar, fique à vontade. 

06 – REZANDO – SALMO 32 

TODOS – Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio 

ANIMADOR(A) - Feliz o homem que já foi perdoado e cuja falta já foi 

encoberta! Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo 

culpado, e em cuja alma não há falsidade. 

ANIMADOR(A) – Eu confessei, afinal meu pecado, e minha falta vos fiz 

conhecer. Disse: “eu irei confessar meu pecado!” E perdoastes, Senhor, minha 

falta. 

ANIMADOR(a) – Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor, exultai de 

alegria! Corações retos, cantai jubilosos! 

07 – ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO –  

LEITOR(A) 1: Rezemos com o Papa Emérito Bento XVI esta belíssima 

oração: 

TODOS: Não temam! Abram, abram de par em par as portas a Cristo! Quem 

deixa Cristo entrar em sua vida, não perde nada, nada, absolutamente nada, do 

que faz a vida livre, bela e grande. Não! Só com esta amizade abrem-se as 

portas da vida. Só com esta amizade abrem-se realmente as grandes 

potencialidades da condição humana. Só com esta amizade experimentamos o 

que é belo e o que nos liberta. Não tenham medo de Cristo! Ele não tira nada e 

nos dá tudo. Quem se dá a Ele recebe cem por um. Sim, abram, abram de par 

em par as portas a Cristo e encontrarão a verdadeira vida. 

TODOS – AMÉM! 



08 – O QUE FICOU DO ENCONTRO –  

LEITOR(A) 2: Procuremos a cada instante deixar-nos tocar pelo Senhor! 

Tocados e purificados, estaremos livres de julgar, condenar, não perdoar, 

discriminar. Afastemos qualquer preconceito em relação às pessoas diferentes. 

São nossos irmãos, filhos amados do Pai! Assim estaremos vivendo a 

belíssima mensagem desse Evangelho e também o tema e o lema da 

Campanha da Fraternidade. 

09 – CANTO FINAL – 

Deixa que o Senhor te cure – Pe. Antonio Maria – CD A esperança tem voz. 

(para facilitar ouvir a música pelo celular) 

PRIMEIRA SEMANA DA QUARESMA: DE 21/02 A 27/02 

“VERDADE E AMOR SÃO OS CAMINHOS DO SENHOR” 

 

01 – AMBIENTAÇÃO – Como estamos na primeira semana da Quaresma, 

além dos símbolos que nos acompanham desde o início do mês, vamos trazer 

para o nosso ambiente a Cruz com uma faixa roxa. 

02 – ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL –  

ANIMADOR(A): Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com alegria que hoje 

nos reunimos para encerrar as reflexões dos Círculos Bíblicos neste mês de 

Fevereiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos! Vivenciando ainda este 

tempo da Campanha da Fraternidade façamos um propósito de “tirar do 

papel” tudo que aqui ouvimos e colocar em prática por um mundo melhor. 

Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! 

Pai Nosso... Ave Maria... 

ANIMADOR(A): Estamos iniciando o Tempo Litúrgico da Quaresma! Que 

riqueza é a nossa Igreja! Dia a dia vai nos oferecendo oportunidades de 

aprendizado, de apostolado, de conversão, de santidade! Mergulhemos nestas 

águas profundas, sem medo, com decisão e coragem. 

CANTO – Eis o tempo de conversão/eis o dia da salvação/ao Pai voltemos, 

juntos andemos/eis o tempo de conversão. 

03 –A IGREJA NOS FALA–  



ANIMADOR(A): Durante o mês de março vamos nos aprofundar um pouco 

mais na essência do objetivo da Campanha da Fraternidade. Hoje queremos 

sublinhar que a Campanha é o modo com o qual a Igreja no Brasil vivencia a 

Quaresma. Há mais de cinco décadas, ela anuncia a importância de não se 

separar conversão e serviço à sociedade e ao planeta. O texto-base nos 

convida a um olhar que se eleva para Deus, no mais profundo espírito 

quaresmal e volta-se também para os irmãos e irmãs, identificando a criação 

como presente amoroso do Pai. “Ver, sentir, compaixão e cuidar” são os 

verbos de ação que irão conduzir este Tempo Quaresmal. Preparemo-nos para 

fazer destes “verbos” o nosso projeto de vida. 

04 – INTRODUÇÃO AO TEMA –  

LEITOR(A): 1 “Convertei-vos e credes no Evangelho”, este é o convite que 

Jesus fazia ao povo da Galiléia e nos faz, insistentemente, nos dias atuais. Para 

uma real conversão temos de olhar para dentro de nós mesmos e ver para que 

lado pendemos: para o lado divino ou para o lado dos impulsos e instintos? O 

lado divino ou o humano? Somos humanos sim, mas Jesus se fez humano para 

nos divinizar. Não nos esqueçamos da Sua Misericórdia. 

05 – DEUS NOS FALA – CANTO DE ACLAMAÇÃO 

O meu Espírito conduz, quem ouve a voz do Filho meu, Aleluia, aleluia, 

aleluia, aleluia. Quem der testemunho de mim, diante dos homens, diante dos 

tronos, não tema o que possa dizer, que o meu Espírito mesmo dirá. 

LEITOR(A) 1: Proclamação do Evangelho segundo Marcos 1, 12-15  

06 – PARTILHANDO 

LEITOR(A) 1 – Neste Evangelho, Marcos nos apresenta o ambiente e as 

circunstâncias em que Jesus foi tentado. Temos então, o deserto, os anjos e o 

diabo. 

Deserto – local de provação onde Jesus passou 40 dias e venceu a tentação 

permanecendo fiel à vontade do Pai. 

O diabo e os anjos – representam a nossa luta interior. Quando nos damos de 

corpo e alma a Deus, prevalecem os anjos. Quando nos entregamos aos 

prazeres da carne, o diabo fala mais alto. 

LEITOR(A) 2 – Jesus, sendo o próprio Deus, sentiu sede, fome, tentação? 

Sim, porque Ele era Deus mas também era homem, como qualquer um de nós! 

Poderia se deixar levar pelo instinto e a impulsividade do diabo. Mas, não, Ele 

vence a tentação optando pelo serviço dos anjos. 



LEITOR(A) 3 – O que vemos em Jesus é um exemplo para vencermos as 

tentações. Os nossos desertos são muitos...em nossas famílias, na escola, no 

trabalho, na Comunidade, na Igreja. O diabo é astuto e fica à espreita, ao 

menor vacilo ele se apodera da nossa vontade e faz o estrago. Só o 

venceremos com uma vida interior divinizada, quando formos capazes de nos 

esvaziar de nós mesmos, vencendo todos os maus impulsos e instintos e 

acolhendo com humildade, simplicidade e pobreza em espírito, o que Deus 

nos oferece por meio de Seu Filho, manso e humilde de coração. 

07 – REZANDO – SALMO 24 

TODOS -Verdade e amor, são os caminhos do Senhor. (bis)  

ANIMADOR(A) -Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me 

conhecer a vossa estrada! Vossa verdade me oriente e me conduza, porque 

sois o Deus da minha salvação. 

ANIMADOR(A) -Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa 

compaixão que são eternas! De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e 

sois bondade sem limites, ó Senhor!  

ANIMADOR(A) -O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho 

os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça. 

08 – ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO –  

LEITOR(A) 1: Senhor, ajudai-nos a abrir o coração para que O Espírito 

Santo faça aí a sua morada. Somente assim venceremos as tentações e 

seremos fortalecidos para ajudar na construção do Reino. 

Que tenhamos consciência de que somos parte integrante desta construção. 

Temos aproveitado os momentos de “deserto interior” para pensar, refletir, 

crescer ou fugimos desses momentos para evitar o encontro conosco mesmos? 

Que tentações nos assaltam no dia a dia? O que nos impede de fazer o Bem? 

Em que precisamos mudar? 

CANTO –  

Todos – Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar! (bis) 

09 – O QUE FICOU DO ENCONTRO –  

ANIMADOR(A): Levemos para casa a proposta de conversão que Jesus nos 

faz: “Convertei-vos e credes no Evangelho”. Quaresma é para nós um tempo 

de conversão e renovação em preparação à Páscoa. É tempo de rasgar o 

coração e voltar ao Senhor. Tempo de retomar o caminho e de se abrir à graça 



do Senhor, que nos ama e nos socorre. Somos convidados pelo Espírito ao 

DESERTO da Quaresma para nos fortalecer nas tentações, que 

frequentemente tentam nos afastar dos planos de Deus. Amém! 

10 - CANTO FINAL – Ninguém te ama como eu – (Alguém segura a cruz no 

meio do grupo) 

Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim/Tenho 

esperado que me fales, tenho esperado que estivesse assim/Eu sei bem o que 

tens vivido, sei também que tens chorado/Eu sei bem que tens sofrido, pois 

permaneço ao teu lado. 

Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu/olhe pra cruz esta é a 

minha grande prova/ninguém te ama como eu/olhe pra cruz, foi por ti, 

porque te amo, ninguém te ama como eu. 

 

ENCONTROS DE MARÇO 

SEGUNDA SEMANA DA QUARESMA -28/02 a 06/03 

“ANDAREI NA PRESENÇA DE DEUS, JUNTO A ELE, NA TERRA 

DOS VIVOS” 

1-AMBIENTAÇÃO - Bíblia, vela, cruz, ramos verdes, Cartaz da CFE. , se 

possível as palavras Transfiguração / Ressurreição. 

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

ANIMADOR(A) - Queridos irmãos e irmãs , estamos vivendo o tempo da 

quaresma, um tempo litúrgico que nos desafia para uma mudança de atitudes, 

pois somos conclamados a vivermos a conversão com muita penitencia e 

oração. É, também, quando celebramos e refletimos a Campanha da 

fraternidade que vem , sempre, contribuir incisivamente para que este estudo 

alargue o horizonte da nossa vivencia de fé, na medida que traz temas que 

suscitam ações transformadoras, segundo o Evangelho. Com muita alegria 

quero acolher a todos, para juntos iniciarmos nosso encontro, saudando a 

Santíssima trindade: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. 

ANIMADOR(A) - Rezemos juntos: 

TODOS – Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Que darei 

eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da 

salvação, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, 

agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte 



dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo; sou teu servo, filho de tua 

serva; oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. 

Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo. Nos átrios 

da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Amém 

CANTO - 

Eis o tempo de conversão, / eis o dia da salvação; / ao Pai voltemos, juntos 

andemos. / Eis o tempo de conversão 

1-Os caminhos do Senhor / são verdade, são amor: / em vós espero ó Senhor ! 

Ele guia ao bom caminho / quem errou e quer voltar. / Ele é bom, fiel e justo, 

/ele busca e vem salvar. 

2- Viverei com o Senhor, /Ele é o meu sustento. / Eu confio, /mesmo quando / 

minha dor não mais aguento, / Tem valor aos olhos seus / meu sofrer e meu 

amor: / libertai o vosso servo / e fazei-o reviver! 

3-A palavra do Senhor / é a luz do meu caminho; /Sua lei, seu mandamento / é 

viver a caridade; / caminhemos todos juntos, /construindo a unidade! //. 

ANIMADOR(A) - Nesse momento, voltemos nossa atenção para os símbolos 

que trouxemos para este encontro. Do que eles nos falam? Estão presentes em 

nosso dia-a-dia?(Pequenos comentários) 

3-INTRODUÇÃO AO TEMA 

ANIMADOR(A) - Queridos irmãos, dois textos norteiam nosso estudo nesse 

encontro. Do evangelho vem uma ordem:“.. Escutai o que ele diz !” e da 

Campanha da fraternidade um convite ao compromisso para vivermos o 

diálogo, o amor , paz e unidade. 

4- A IGREJA NOS FALA – 

LEITOR(A) 1-Na caminhada quaresmal em vista da Páscoa, memória da 

crucificação e ressurreição de Jesus, a CFE deste ano, como seu objetivo 

geral, convida as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, 

avaliarem e identificarem caminhos para superar a polarização e a violência 

através do diálogo, testemunhando a unidade na diversidade. 

LEITOR 2 - Sabemos que o Espírito de Sabedoria age e nos move para a paz. 

Por isso , refletindo sobre possíveis caminhos para o diálogo e a construção de 

pontes de amor e paz em lugar de muros de ódio , precisamos deixar aflorar os 

sinais da “ nova humanidade nascida em Cristo “ que está presente em nós. 



LEITOR(A) 3-Muitas vezes sentimos ausência do diálogo e a necessidade de 

testemunhar nossa fé, que é sustentado por ele , em todo tempo e lugar. Se 

isso acontece é porque algo não anda bem em nosso testemunho cristão, fato 

que exige, de cada um de nós, um repensar especial , já que esse testemunho é 

um compromisso com nosso Batismo. 

LEITOR(A) 4 - Esperamos e desejamos que a CFE /2021 contribua , 

verdadeiramente, para uma conversão consciente, capaz de favorecer a tão 

sonhada cultura da paz e tão necessária no mundo atual. Para isso, precisamos 

conquistar a transformação de todas as estruturas desiguais , como o racismo, 

a disparidade econômica e todas as formas de segregação, geradoras de 

conflitos e violência. Com esta conquista, ficaremos coerentes à oferta de 

Cristo: “ Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.” 

TODOS - “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor ’’ ; “ Cristo é a 

nossa paz : do que era dividido, fez uma unidade ’’ 

5- DEUS NOS FALA 

ANIMADOR(A) - O Evangelho que vamos ouvir fala-nos da transfiguração 

de Jesus. Ouçamos com atenção para deixar que a sua luz resplandeça em nós. 

Aclamemos o Santo Evangelho 

Louvor e glória a ti, Senhor, // Cristo, Palavra de Deus // 

Eu sou a luz do mundo, nos diz o Senhor, quem me segue, da vida terá 

esplendor. 

LEITOR(A) 1 - Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São 

Marcos (Mc-9,2-10) 

Todos – Gloria a vós Senhor! 

6-PARTILHANDO 

1- A transfiguração de Jesus é um convite a nos deixarmos 

transfigurar?Temos deixado que os outros percebam o Jesus transfigurado que 

habita em nós? 

2- Também em nós existe em curso, uma vida divina pela presença do Espírito 

Santo. Demonstramos isso através do nosso olhar e de nossas atitudes? 

3- Temos escutado, com a devida atenção, o que o Filho amado de Deus Pai 

nos diz? 

CANTO –  



Ó luz do Senhor // que vem sobre a terra , // inunda meu ser / permanece em 

nós ( 3v) 

7-REZANDO - 

TODOS – Pai Santo, justo e misericordioso, que nunca Te cansas de me 

chamar à conversão, para que possa experimentar a alegria da comunhão 

Contigo, perdoa-me se teimo em não me abrir ao teu apoio. Perdoa-me se 

hesito em abandonar-me a Ti. Purifica-me, purifica o meu medo, a minha 

mesquinhez, a dureza do meu coração. Infunde em mim o teu Espírito de luz , 

para que possa reconhecer a medida infinita de tua misericórdia e a 

profundidade insondável da tua sabedoria. Então, alegre e sereno, andarei 

sempre na presença de Deus. Amém 

8 - ORAÇÃO FINAL- 

ANIMADOR(A) – Rezemos a oração da CF. 

TODOS: Deus da vida, da Justiça e do amor, Nós Te bendizemos pelo dom 

da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na 

diversidade. // Através da Campanha da Fraternidade Ecumênica , ajuda-nos a 

testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes 

que unem em vez de muros que separam e geram a indiferença e o ódio// 

Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis paras servir a toda a humanidade, 

em especial, aos mais fragilizados, afim de que possamos testemunhar o Teu 

amor redentor e partilhar suas dores e angustias, suas alegrias e esperanças, 

caminhando pelas veredas da amorosidade. // Por Jesus Cristo, nossa paz, no 

Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém! 

9- O QUE FICOU DO ENCONTRO 

ANIMADOR(A) - Esse encontro, com cantos e orações , nos insere no tempo 

litúrgico que estamos celebrando, colocando-nos cientes da necessidade de 

bem vivenciarmos a proposta da quaresma. No evangelho encontramos Jesus, 

que se nos apresenta por inteiro, puro e divino, querendo nos dar o sinal da 

Ressurreição, com a sua transfiguração. E Deus Pai também nos apresenta 

Jesus : “Este é o meu filho muito amado; ouvi-o ”. Também vimos, através da 

proposta da Campanha da Fraternidade deste ano, que precisamos voltar nosso 

olhar para nós mesmos, para o que somos e onde estamos. É preciso muita 

atenção para as situações sociais, políticas e aos conflitos e tensões que 

circulam em torno de nós. Somente o diálogo, o amor, a paz e a unidade 

podem nos dar um mundo melhor. 

10 - CANTO FINAL 



1-Venham todos vocês, venham todos //Reunidos num só coração // de mãos 

dadas formando aliança, confirmados na mesma missão .( 2v) 

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! // Em nome de Cristo, que a vida 

nos traz// Do que estava dividido, unido ele faz! Do que estava divido, 

unido ele faz ! 

2- Venham todos, vocês, meus amigos , // caminhar com o mestre Jesus, // ele 

vem revelar a escritura, // como fez no caminho de Emaús (2v) 

3- Venham todos vocês, testemunhas, //construamos a plena unidade,// no 

diálogo comprometido // com a paz e a fraternidade (2v) 

4-Venham todos, mulheres e homens // superar toda polaridade / pois em 

Cristo, nos somos um povo // reunidos na diversidade. (2V) 

5—Venham jovens, idosos, crianças //E vivamos o amor compromisso // na 

partilha, no dom da esperança //E na fé que se torna serviço. (2v) 

 

TERCEIRA SEMANA DA QUARESMA 07/03 a 13/03 

“SENHOR, TENS PALAVRAS DE VIDA ETERNA’’ 

1-AMBIETAÇÃO – Bíblia aberta, vela, cruz, uma figura com pessoas 

conversando ou algo que lembre a CFE. 

2- ORAÇÃO INICIAL 

ANIMADOR(A) - Irmãos e irmãs, a beleza e o sentido de bem vivermos esse 

tempo da quaresma parte de uma realidade fundada em um só Senhor e em 

uma só fé. Vimos que a Campanha da Fraternidade vem trazendo-nos uma 

proposta ecumênica, e não podemos esquecer que também nos convoca à 

vivência do amor, diálogo e unidade. Nenhuma desigualdade deve se impor 

entre nós diante do grande ensinamento: “..todos vós sois um só em Cristo 

Jesus”. Com muita alegria, quero acolher a cada um de vocês, para iniciarmos 

nosso encontro, saudando a Trindade Santa : Em nome do Pai do Filho e do 

Espírito Santo. Rezemos juntos 

TODOS - Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. // O Senhor é o meu 

rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, 

em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu refúgio.// 

Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor.// Ao resplendor de sua 

presença as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. // Enviou 

desde o alto; e me tirou das muitas águas.// O Caminho de Deus é perfeito; a 



palavra do Senhor é provada; é um escudo para todos os que nele confiam. 

Amém! 

CANTEMOS  

Palavra não feita para dividir ninguém, / palavra é uma ponte onde o 

amor vai e vem ( 2v ) 

1- Palavra não foi feita para dominar/ destino da palavra é dialogar, palavra 

não foi feita para opressão, / destino da palavra é a união. 

2-Palavra não foi feita para a vaidade, / destino da palavra é a eternidade, / 

palavra não foi feita pra cair no chão, /destino da palavra é o coração. 

3- Palavra não foi feita para semear, / a dúvida, a tristeza e o mal- estar, / 

destino da palavra é a construção / de um mundo mais feliz e mais irmão 

ANIMADOR(A)- Esse é o momento de dirigirmos nossa atenção aos símbolo 

que estão sobre a mesa. Alguém os preparou e os colocou ali, como a primeira 

oração do nosso encontro. E agora que oração eles nos sugerem? Como estão 

presentes em nosso dia-a-dia? 

3- INTRODUÇÃO AO TEMA  

ANIMADOR(A) – Hoje também orientam nosso encontro a Palavra de Deus, 

fonte de salvação para nós, e a Campanha da Fraternidade /2021. No conteúdo 

de ambos encontramos um convite ao compromisso . No primeiro, o de bem 

cuidar da nossa Igreja, como um todo; e no outro, o cuidado é com o meio 

onde vivemos, com nossos irmãos e irmãs e tudo que envolve nossas vidas. 

04- A IGREJA NOS FALA-- 

LEITOR(A) 1-Durante todo ano que passou vivemos uma situação inusitada, 

totalmente distante dos nossos costumes de aconchego, abraços carinhosos e 

cumprimentos afetuosos. Entretanto, entedamos a necessidade de tais atitudes. 

Sobre o que conversamos ao longo daquela caminhada? Pergunta semelhante 

foi feita por aquele que se fez companheiro de viagem dos discípulos de 

Emaús. 

LEITOR(A) 2-A história de Emaús nos ensina que refletir sobre as 

experiências vividas e compreender a realidade são esforços importantes para 

entender a sociedade e os ambientes religiosos. Outros conflitos econômicos, 

políticos, sociais e culturais, também presentes em nossas vidas, muito 

impactam nossas relações , em âmbito geral. 



É dever, de cada um nós, esforçar-se para distingui-los e entende-los a fim de 

bem conduzi-los. 

LEITOR(A) 3-Certamente, os momentos difíceis que também vivemos, hoje, 

são reflexos dos muros que construímos, por meio do racismo, das 

desigualdades econômicas evidentes, das dificuldades de conviver com 

opiniões diferentes, e outras mais. Tudo isso vem reforçado pelo agravamento 

de conflitos políticos, difusão de notícias falsas e de discurso do ódio. 

Certamente, questões como essas incomodavam também o coração dos 

discípulos de Emaús. 

LEITOR(A) 4-Para dar respostas a essas situações, precisamos ter uma boa 

percepção do que somos, do que temos e do está acontecendo no nosso 

interior, no planeta Terra e principalmente em nossos relacionamentos 

mútuos. Certamente, muito nos ajudará conviver com essa realidade, assim 

como os discípulos no caminho de Enaús, pois dialogar sobre os 

acontecimentos do nosso tempo, acolher diferentes percepções e superar o que 

nos divide, é uma necessidade urgente, tudo acompanhado do exercício de 

muito amor . 

TODOS - “Fraternidade e Diálogo : compromisso de amor ’’ ; “ Cristo é a 

nossa paz : do que era dividido, fez uma unidade ’’ 

05- DEUS NOS FALA - 

ANIMADOR(A)- Nos Evangelhos, temos sempre, um Jesus, Mestre, usando 

uma pedagogia eficaz e diferenciada. Vejamos como Jesus nos fala, neste 

texto que será proclamado, Cantemos: 

CANTO- 

Louvor e glória a ti Senhor // Cristo palavra de Deus // Cristo palavra de 

Deus // 

O homem não vive somente do pão,// mas de toda palavra da boca de Deus. 

LEITOR(A) 1 - Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 

( Jo 2, 13-25) 

TODOS – Gloria a vós Senhor! 

6- PARTILHANDO – 

1- Enquanto cristãos leigos, atuantes, somos devidamente cuidadosos com 

nossas igrejas e capelas? Temos atitudes respeitosas quando entramos e 

permanecemos nelas ? 



2-Como podemos entender as atitudes de Jesus? Podemos vê-las como uma 

forma de denunciar opressão das autoridades religiosas contra os mais 

fragilizados ? 

3- Conseguimos vislumbrar o anúncio da ressurreição de Jesus, nas suas 

palavras: “Destrua este templo e em três dias eu o levantarei ”? 

CANTEMOS - 

Alegres vamos à casa do Pai / e na alegria cantar seu louvor! / Em sua 

casa somos felizes: / participantes da ceia do amor // 

1-A alegria nos vem do Senhor, / seu amor nos conduz pela mão. / Ele é a luz 

que ilumina o seu povo, / com segurança lhe dá a salvação. // 

2-O Senhor nos concede os seus bens, / nos convida à sua mesa sentar / e 

partilha conosco o seu pão. / Somos irmãos ao redor deste altar.// 

7-REZANDO – 

TODOS: Senhor Jesus, Tu és a palavra viva e vivificada do Pai. Quero 

escutar-Te cada dia e quero encontrar-me contigo, cada vez que escuto tua 

Palavra. Como Maria, tua e minha mãe, quero guardá-la no coração, 

meditando-a e rezando-a, para que possa me entregar a ela com uma fé 

simples, porém profunda, capaz de rasgar novos horizontes nos mostrando 

tuas obras prodigiosas . Que tua palavra seja sempre a luz dos meus passos, a 

garantia da esperança e motivação da minha entrega, sem reservas, aos Teus 

serviços e ao serviço ao irmão. Amém! 

8 -ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO- 

ANIMADOR(A) – Rezemos a oração da CF. 

TODOS: Deus da vida, da Justiça e do amor; Nós Te bendizemos pelo dom 

da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na 

diversidade .// Através da Campanha da Fraternidade Ecumênica , ajuda-nos a 

testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes 

que unem em vez de muros que separam e geram a indiferença e o ódio// 

Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em 

especial, aos mais fragilizados, afim de que possamos testemunhar o teu amor 

redentor e partilhar suas dores, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas 

veredas da amorosidade. // Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, 

sopro restaurador da vida. Amém 

9- O QUE FICOU DO ENCONTRO- 



ANIMADOR(A) - Sempre fica algo enriquecedor , quando nos reunimos em 

torno da Palavra de Deus, para rezar. Hoje não foi diferente. Estivemos diante 

de um texto bíblico que nos mostra o Templo como um lugar privilegiado de 

encontro com Deus. E ele o é verdadeiramente, pois esse Templo é o próprio 

corpo de Jesus. Razão maior para o nosso cuidado e muito respeito com 

nossos Templos, grandiosos ou pequenos: Igrejas, Catedrais, Santuários e 

Capelas. Também, a Campanha da Fraternidade de cunho ecumênico, nos 

propõe um acolhimento a outros credos e nos mostra que Cristo é a nossa Paz, 

por isso devemos testemunhar a fé vivida na diversidade. Com ela, 

aprendemos que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, porque 

Cristo fez uma unidade daquilo que era dividido. 

10 -CANTO FINAL 

1-Venham todos vocês, venham todos //Reunidos num só coração // de mãos 

dadas formamos aliança, confirmados na mesma missão .( 2v) 

Em nome de Cristo, que é a nossa paz ! // Em nome de Cristo, que a vida 

nos traz// Do que estava dividido, unido ele faz ! Do que estava divido , 

unido ele faz ! 

2- Venham todos, vocês , meus amigos , // caminhar com o mestre Jesus, // ele 

vem revelar a escritura, // como fez no caminho de Emaús (2v) 

3- Venham todos vocês, testemunhas, //construamos a plena unidade,// no 

diálogo comprometido // com a paz e a fraternidade (2v) 

4-Venham todos, mulheres e homens // superar toda polaridade // pois em 

Cristo, nos somos um povo // reunidos na diversidade. 

QUARTA SEMANA DA QUARESMA 14/03 a 20/03 

“QUE SE PRENDA A MINHA LÍNGUA AO CÉU DA BOCA SE DE TI, 

JERUSALÉM, EU ME ESQUECER’’ 

1-AMBIETAÇÃO - Bíblia, vela, cruz , símbolo da CFE, ramo verde 

2- ACOLHIDA 

ANIMADOR(A) – Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para 

mais esse encontro , quando reunidos em torno da Palavra de Deus, buscamos 

exercitar atos e ações que nos favoreçam à conversão para assim adquirir um 

coração que se assemelhe ao coração de Jesus. Uma conversão verdadeira 

perpassa, necessariamente, pela proposta da CFE. , que nos conclama a 

vivermos a “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor ”, como tema , 



sustentado pelo lema “ Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma 

unidade.’’ Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo . Amém : 

ANIMADOR(A): Rezemos Juntos 

TODOS: Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando 

nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos 

as nossas harpas. Como cantaremos a canção do Senhor em terras estranhas? 

Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua 

destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar; se 

não preferir Jerusalém à minha maior alegria. 

CANTEMOS: EIS-ME AQUI SENHOR 

Eis-me aqui, Senhor! / Eis-me aqui, Senhor! /Pra fazer tua vontade, pra 

viver no teu amor, / Pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor: / eis-me 

aqui , Senhor! 

1-O Senhor é o pastor que me conduz, / por caminhos nunca vistos me enviou. 

/ Sou chamado a ser fermento, luz e sal./ E por isso respondi: aqui estou. 

2- Ponho a minha confiança no Senhor. / De esperança sou chamado a ser 

sinal./ Seu ouvido se inclinou ao meu clamor. / e por isso respondi: aqui estou. 

ANIMADOR(A)- Os objetos e símbolos, sempre nos ajudam a rezar. Sempre 

trazem à tona um sentimento ou lembrança, contidos em nossos corações e 

mentes, interagindo com o momento que estamos celebrando. Vamos 

externar, em poucas palavras, o que eles nos dizem hoje. 

3- INTRODUÇÃO AO TEMA 

ANIMADOR(A) - Irmãos e Irmãs, sustentam nossas reflexões todo este mês, 

a Palavra de Deus e a CFE. , já que estamos vivendo o tempo litúrgico da 

Quaresma. Assim, é sempre bom trazermos aqui, novamente, os 

compromissos a nós sugeridos, pela nossa Igreja, como: muita oração, 

penitência , jejum e tudo mais que se nos aproxima de Deus. 

4- A IGREJA NOS FALA 

LEITOR(A) 1-E o documento da CFE. continua nos mostrando, hoje, que 

apesar das novas Leis que buscam garantir que os direitos humanos incluam 

os grupos sociais historicamente excluídos da sociedade, ainda convivemos 

com as estruturas racistas e excludentes. Os mais necessitados não são 

socorridos, mas os bancos sim. 



LEITOR(A) 2-O dinheiro que deveria ser investido em educação, saúde, 

moradia geração de emprego e renda para o bem -estar da população, em 

tempos difíceis, são desviados para o sistema financeiro. Isso em nome do que 

consideram “responsabilidade do Estado salvar o sistema financeiro mundial.” 

Tudo se contrapondo ao que nos propõe a Campanha da fraternidade “ 

Fraternidade e diálogo: compromisso de amor .” 

LEITOR(A) 3-Continuamos diretamente impactados por essas estruturas 

avassaladoras e intensificadoras das relações injustas que imperam em nossa 

(des) ordem social. Abre-se espaço para grupos e personalidades 

desqualificadas chegarem ao poder, aprofundando as separações e as disputas 

entre as pessoas. A manutenção desse sistema é nutrida e defendida com um 

discurso de meritocracia, com a promessa de que todos poderão atingir a 

camada alta da sociedade. 

LEITOR(A) 4-Inúmeras outras situações degradantes poderíamos elencar 

aqui, porém todas elas estão presentes entre nós ou nos noticiários diários. 

Entretanto somente a fé em Jesus Cristo nos traz alento, pois Ele é o vínculo 

que nos une, e nos dá a garantia de que experimentemos os Sinais do Reino de 

Deus, o amor, a benevolência, o perdão, a liberdade e a graça. Para isso a 

orientação é que pratiquemos solidariedade mútua, para nos integrarmos ao 

edifício cuja pedra fundamental é Jesus Cristo. 

TODOS - “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor ’’ ; “ Cristo é a 

nossa paz : do que era dividido, fez uma unidade ’’ 

5- DEUS NOS FALA – 

ANIMADOR(A) - É o momento de nos colocarmos de coração e mente 

abertos para ouvir a palavra que será proclamada . Cantemos 

A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós! 

1- Como o Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. 

2- É feliz quem escuta a palavra, e a guarda no seu coração. 

LEITOR(A) 1 - Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João 

( Jo 3, 14-21) 

TODOS -Glória vós Senhor! 

6-- PARTILHANDO – 

1- Temos a dimensão do imenso e verdadeiro amor de Deus por nós? Ele que 

entregou seu único filho para nos Salvar? 



2-Em algum momento de nossa vida também fugimos da luz e procuramos as 

trevas para omitir nossas faltas ? 

3-Por que não experimentamos o Amor de Deus em sua totalidade ou em 

maior profundidade? 

CANTEMOS - 

Prova de amor não há / que doar a vida pelo irmão// 

1-Eis que vós dou meu mandamento: / “Amai-vos uns aos outros como eu vós 

tenho amado” .// 

2- Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: / Amai-vos uns aos 

outros como eu vós tenho amado” // 

3-Como o Pai sempre me a mama, assim também e vos amei : “ Amai-vos uns 

aos outros como eu vos tenho amado ’. / 

4-Nisso todos saberão que vós sois os meus discípulos: “Amai-vos uns aos 

outros como eu vós tenho amado “.// 

7-ANIMADOR(A): Rezemos juntos –  

TODOS: Jesus, ensina-nos mais uma vez, que a liberdade e a felicidade 

verdadeiras, consistem na vivência do amor fraterno, que se faz incondicional 

e do diálogo e unidade que provêm da obediência humilde e alegre . Infunde 

em nós a tua força, o teu Santo Espírito, para retamente seguir o caminho da 

verdade e da verdadeira unidade. Ajuda-nos a fazer livremente aquilo para que 

nos criastes, sem jamais querer fazer a nossa vontade , mas sim , o que o Pai 

quer de nós. Amém 

8 -ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO- 

ANIMADOR(A) – Rezemos a oração da CFE. 

TODOS: Deus da vida, da Justiça e do amor; Nós Te bendizemos pelo dom 

da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na 

diversidade .// Através da Campanha da Fraternidade Ecumênica , ajuda-nos a 

testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes 

que unem em vez de muros que separam e geram a indiferença e o ódio// 

Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em 

especial, aos mais pobres e fragilizados, afim de que possamos testemunhar o 

Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e 

esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. // Por Jesus Cristo, 

nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém 



9 -O QUE FICOU DO ENCONTRO 

ANIMADOR(A) – O encontro de hoje, evidencia o amor, mas um amor 

incomparável, digno de sua procedência, pois fala-nos do divino amor de 

Deus e de seu filho, por nós . A grande mensagem que Deus deixa para a 

humanidade está no seu filho Jesus, que revela na cruz a vida nova, o maior 

ato de amor. Destacamos também o que nos deixa o documento da Campanha 

da Fraternidade, compromisso com todos e tudo, principalmente os 

marginalizados, os excluídos , os sujeitos a todo tipo de racismo, com os 

problemas sociais, políticos e culturais, sem entretanto esquecer dos cuidados 

com o meio ambiente, com nossa mãe terra. 

10 - CANTO FINAL 

1-Venham todos vocês, venham todos //Reunidos num só coração // de mãos 

dadas formamos aliança, confirmados na mesma missão .( 2v) 

Em nome de Cristo, que é a nossa paz! // Em nome de Cristo, que a vida 

nos traz// Do que estava dividido, unido ele faz ! Do que estava divido , 

unido ele faz ! 

2- Venham todos, vocês, meus amigos , // caminhar com o mestre Jesus, // ele 

vem revelar a escritura, // como fez no caminho de Emaús (2v) 

3- Venham todos vocês, testemunhas, //construamos a plena unidade,// no 

diálogo comprometido // com a paz e a fraternidade (2v) 

4-Venham todos, mulheres e homens // superar toda polaridade // pois em 

Cristo, nos somos um povo // reunidos na diversidade. 

5 -Venham todos jovens, idosos, crianças // E vivamos o amor compromisso// 

na partilha no dom da esperança // E na fé que se torna serviço . (2v) 

 

QUINTA SEMANA DA QUARESMA – 21/03 a 27/03 

‘CRIAI EM MIM UM CORAÇÃO QUE SEJA PURO” 

1-AMBIETAÇÃO – Bíblia, vela, ramos verdes, símbolo da CF., e um 

desenho do coração , algumas sementes. 

2- ACOLHIDA – 

ANIMADOR(A) - Queridos irmãos e irmãos, já estamos no último encontro 

deste mês, e também a última semana da quaresma. Cada encontro nos trouxe 



a possibilidade de exercitar nossos carismas, dos mais extraordinários aos 

mais simples, sempre buscando o amor do Pai e sua Palavra, para criar em nós 

o coração puro, em vista do Reino de Deus. Tudo isso permeado de muita 

fraternidade e diálogo, numa tentativa de superar a polarização, para edificar a 

cultura do encontro e o desejo de Cristo de que todos sejamos um. Na 

expectativa de que estejamos espiritualmente preparados para a páscoa, que se 

aproxima, quero mais uma vez, acolher a todos com muita alegria., saudando 

a Santíssima trindade: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo . Amém! 

TODOS: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; 

apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 

Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 

Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 

Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me e ficarei mais branco do que 

a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu 

quebraste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um 

espírito reto. 

CANTO -  

1-Meu coração é para ti , Senhor (3 vezes ) Meus coração é para ti. 

//Por que tu me deste a vida / por que tu me deste o existir, / porque tu me 

deste o carinho, me deste o amor // 

2-A minha vida é para ti, Senhor (3 vezes) A minha vida é para ti! 

ANIMADOR(A) -Dentre todos os objetos colocados na ambientação dos 

nossos encontros, gostaríamos de destacar um, que não está explicito, mas que 

sustenta os demais , de forma literal e litúrgico: A mesa. Como e o que ela 

representa para nós, no nosso cotidiano e nas nossas celebrações ? 

3- INTRODUÇÃO AO TEMA 

ANIMADOR(A) - Irmãos, o momento que a Igreja nos propõe celebrar é de 

muita penitencia, arrependimento, oração e jejum, pois caminhamos para 

fazermos memória de morte e ressurreição de Cristo, o tríduo pascal, ápice da 

nossa liturgia . Estejamos atentos! 

4- A IGREJA NOS FALA – 

LEITOR(A) 1-O lema da Campanha da Fraternidade desse ano afirma: 

“porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um ’ , muito nos 

ensina que uma condição de vida pacífica e em equidade, ou seja o “ bem-

viver, ” é sinal do Reino de Deus. Fraternidade e diálogo, embora sejam 

expressões de paz e de plenitude , são também desafios do amor . Viver e 



conviver sem o diálogo é não acreditar que Cristo é a esperança do 

estabelecimento definitivo, da fraternidade e da paz. 

LEITOR(A) - 2- Os Evangelhos, onde encontramos ensinamentos de amor e 

misericórdia, vem nos revelar a força de Deus, que derruba muros de 

preconceitos que separam a humanidade. Assim, essa ao acolher a Boa-nova, 

com a benção da revelação em Cristo, bendiz e vive, usufruindo da graça de 

participar da harmonia da casa comum. Isso nos diz que como cristão, não 

devemos nem podemos combater pessoas de outras tradições religiosas, mas 

acolher e amar, a todos, como Cristo o fez. 

LEITOR(A) 3-Se, desde o princípio, somos obras primas de Deus e fruto de 

sua Criação, agora, em Cristo e na sua paz, os “muros de inimizade”, 

construídos pelo orgulho, produtor de divisões foram derrubados. Devemos 

acreditar nisso como verdade! Isso é possível! A experiência ecumênica, uma 

realidade entre nós, é um incomensurável exemplo, que nos ensina como 

conviver e aprender com irmãos de diferentes profissões de fé e com isso 

criamos pontes e não muros , se confirmando assim, que com a Paz de Cristo , 

o que era dividido se faz unidade. 

LEITOR(A) 4-Sabemos que é o Espírito Santo que anima e vivifica a todos 

nós. É ele que nos movimenta para realizar gestos concretos em favor da paz 

que já temos em Cristo. É o Espírito Santo que abre nossos olhos, mentes e 

corações para percebemos o sentido da citação Bíblica que diz: “ Assim, não 

sois mais estrangeiros nem migrantes; sois concidadãos dos santos, sois da 

família de Deus”. Assim, agradecidos, com muito amor e de coração puro 

procuremos resistir, transformar, renova e desacomodar para podemos 

vislumbrar o encontro, o diálogo, a comunhão , o sorriso e a esperança, tudo 

respaldado pela Paz de Cristo. 

TODOS - “Fraternidade e Diálogo : compromisso de amor ’’ ; “ Cristo é a 

nossa paz : do que era dividido, fez uma unidade ’’ 

5- DEUS NOS FALA – 

ANIMADOR(A) - O texto do Evangelho que será proclamado, fala-nos do 

Messias e sua verdadeira missão de dar a vida para salvar e reunir o povo. 

Cantemos 

Palavra de Salvação somente o céu tem para dar, // por isso o meu coração ,// 

se abre para escutar . 

LEITOR(A) – Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. 

( Jo 12,20-33) 



TODOS -Glória a vós Senhor! 

6-PARTILHANDO 

1- Será que amamos Jesus o suficiente para conhecê-lo, ouvir e seguir seus 

ensinamentos? 

2- O que nos diz a afirmativa de Jesus: ‘se o grão de trigo, caído na terra, não 

morre, fica só; se morrer, produzirá muitos frutos”? 

3- Como devemos agir para também produzir os frutos de salvação hoje ? 

CANTO – 

“ Com amor eterno eu te amei,// dei a minha vida por amor! //Agora, vai 

também, ama o teu irmão ” 

1-Já não somos servos, mas os teus amigos; // à tua mesa nos sentamos para 

comermos deste pão. 

2- Que nossa amizade se estenda a todos, / pois o Cristo nos ensina que o 

amor é dom total. 

3- Terá recompensa até um copo d’ água: /// o amor que é verdadeiro se traduz 

em gesto e vida. 

07 ORAÇÃO 

TODOS: Senhor, ajuda-me a libertar-me das máscaras com que tento 

esconder a pobreza do ser, a mesquinhez do meu coração, a dureza dos meus 

preconceitos. Sinto-me realmente doente, carecido de salvação. Mas não 

consigo esconder-Te a minha verdade: Tu sabes que o meu coração não é 

puro, que a minha vida não é santa, que, muitas vezes, julgo, desprezo e 

condeno os outros, tentando justificar-me com obras que são só aparências. A 

Tua graça faz-me, hoje, tomar consciência de tudo isso, e faz-me experimentar 

um enorme vazio dentro de mim. Assim, só me resta pedir a minha remissão, 

para que tenha a possibilidade de corresponder ao teu infinito amor, 

infundindo em mim o Espírito Santo, dando-me um coração novo, o coração 

do Teu filho Jesus. Amém 

08 - ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO- 

ANIMADOR(A) – Rezemos a oração da CFE. 

TODOS: Deus da vida, da Justiça e do amor; Nós Te bendizemos pelo dom 

da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na 



diversidade. // Através da Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a 

testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes 

que unem em vez de muros que separam e geram a indiferença e o ódio// 

Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis paras servir a toda a humanidade, 

em especial, aos mais pobres e fragilizados, afim de que possamos 

testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas 

alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. // Por Jesus 

Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém 

9- O QUE FICOU DO ENCONTRO 

ANIMADOR(A): Nesse encontro, quando já estamos celebrando o final da 

quaresma, busquemos por um coração puro , capaz de nos levar por caminhos 

de amor fraterno , de justiça e paz, com pontes que unem e não muros que 

separam. Caminhos que nos levem ao mundo sem violência, sem distinção de 

raça, cor e credo. Procuremos olhar para um Jesus, humano e divino, de quem 

desde muito tempo já diziam: “ ...queremos ver Jesus”. Cientes, de que ainda 

hoje, multidões querem conhecê-lo, ouvir seus ensinamentos e se assemelhar 

àquela semente que caiu na terra, produziu e produz ainda muitos frutos. Para 

tanto, se faz necessário, sustentados pela Mesa da Palavra e Mesa da 

Eucaristia, vivermos unidos na Paz de Cristo, com um diálogo fraterno e 

muito amor, como nos propõe a Campanha da fraternidade. 

10 CANTO FINAL 

1-Venham todos vocês, venham todos //Reunidos num só coração // de mãos 

dadas formamos aliança, confirmados na mesma missão .( 2v) 

Em nome de Cristo, que é a nossa paz ! // Em nome de Cristo, que a vida 

nos traz// Do que estava dividido, unido ele faz ! Do que estava divido , 

unido ele faz ! 

2- Venham todos, vocês , meus amigos , // caminhar com o mestre Jesus, // ele 

vem revelar a escritura, // como fez no caminho de Emaús (2v) 

3- Venham todos vocês, testemunhas, //construamos a plena unidade,// no 

diálogo comprometido // com a paz e a fraternidade (2v) 

4-Venham todos, mulheres e homens // superar toda polaridade // pois em 

Cristo, nos somos um povo // reunidos na diversidade. 

5 -Venham todos jovens, idosos, crianças // E vivamos o amor compromisso// 

na partilha no dom da esperança // E na fé que se torna serviço . (2v) 

                           1ª SEMANA DA PÁSCOA -  De 04/04 a 10/04 



 

“Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e nele 

exultemos.” 

 

1-AMBIENTAÇÃO: Mesa arrumada com toalha branca, vela maior se 

possível enfeitada lembrando o círio pascal, bíblia , um pano branco 

cuidadosamente dobrado. 

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

ANIMADOR(a): Sejam todos bem–vindos a este nosso encontro 

semanal. Que este momento seja marcado pela alegria da vida nova. 

Saudemo-nos pois, uns aos outros com o coração transbordante de 

alegria cantando o motivo de tão grande júbilo:  

  Cristo ressuscitou, aleluia,  venceu a morte por amor, aleluia! (bis) 

 

ANIMADOR(a): Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai a quem 

atribuímos a criação, do Filho a quem atribuímos a redenção e ao 

Espírito Santo que nos impulsiona para a missão. Rezemos juntos o 

salmo 117 

LEITOR(a) 1 -Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna 

a sua misericórdia. Diga a casa de Israel: é eterna a sua misericórdia. 

LEITOR(a) 2 - A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi 

magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do 

Senhor. 

LEITOR(a) 3- A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra 

angular. Tudo isto veio do Senhor: é admirável aos nossos olhos. 

ANIMADOR(a): Vamos fazer um breve silêncio durante o qual, quem 

quiser, pode repetir um breve trechinho do salmo. 

3-INTRODUÇÃO AO TEMA 

ANIMADOR(a): Estamos no período Pascal. É um tempo feliz no qual 

somos convidados a reacender a nossa fé no Ressuscitado, que vivo 



está no meio de nós através de seu Espírito Santo, movendo-nos a ser 

sinal de vida e ressurreição em nossas comunidades, realizando ações 

concretas em favor da vida, para vencermos a cultura de morte que se 

instalou em nosso meio. Começou para nós o dia eterno, é novo tempo. 

Concretamente somos chamados a viver a nossa Páscoa e celebrá-la 

valorizando o domingo, o dia do Senhor, pois foi numa madrugada de 

domingo que o grande milagre da vitória da vida aconteceu. 

TODOS: E quando amanhecer o dia eterno à plena visão  ressurgiremos 

por crer nesta vida escondida no pão.             

4- DEUS NOS FALA 

ANIMADOR(a): Vamos ouvir a Palavra de Deus proclamada no 1º 

domingo da Páscoa. Prestemos atenção ao momento, aos fatos, às 

pessoas, e aos sentimentos experimentados pelos personagens.  

Aclamemos a Palavra de Deus cantando 

Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, 

eis nosso canto, aleluia. 

LEITOR(a) 1: Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São 

João.  Jo 20,1-9 

5- PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

ANIMADOR(a): 

1- Quando é que o fato acontece e que significado pode ter este 
detalhe? 

2- Qual a realidade encontrada por Maria Madalena? Como ela 
reage? 

3- Quais os outros personagens que aparecem no texto e o que 
fazem? 

4- Qual destes personagens mais chamou sua atenção? Por quê? 
5- Qual é o convite que está embutido no texto? 
 

6- Rezando a Palavra de Deus 

ANIMADOR(a)- Ouvimos, meditamos e partilhamos a Palavra. Agora a 

Palavra se faz oração. Rezemos para que a vida nova que brota da 

ressurreição de Jesus se faça sentir em nossas comunidades. 



LEITOR(a) 1- Senhor, Pai de bondade, aumentai a nossa fé, para que 

consigamos distinguir a vossa vontade neste mundo mergulhado nas 

trevas e façamos valer a força do Cristo Ressuscitado que habita em 

nós pela vossa graça, para transformarmos a nossa realidade segundo 

a vossa vontade. 

TODOS: Ouvi-nos, Senhor! 

LEITOR(a) 2- Manifestai, Senhor, a força libertadora que brota da 

ressurreição de Jesus Cristo em favor de nosso país, sobretudo nas 

instituições que detêm o poder, para que o façam com justiça tendo em 

vista os mais necessitados. 

Todos: Ouvi-nos , Senhor 

Leitor 3- Olhai com ternura e misericórdia pelos enfermos de nossas 

comunidades, concedendo-lhes a graça da cura e a libertação de seus 

males. 

TODOS: Ouvi-nos , Senhor! 

PRECES ESPONTÂNEAS 

Pai Nosso – Ave Maria 

7 ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO  

TODOS- Senhor , / muitas vezes também nós estamos tão 

preocupados/ com os sinais de morte em nossas comunidades,/ 

achamos que não tem mais jeito,/ que é o fim, ficamos paralisados, /sem 

ações concretas. /Hoje queremos aprender com Madalena. /Ela, mesmo 

procurando o Cristo morto  tem um anseio, /ela busca, ela quer 

encontrar./ Ensinai-nos a não parar em cima das dificuldades,/e sim 

partir para uma busca de solução,/para fazer a vida acontecer,/ somos 

chamados a ser testemunhas da ressurreição. Este é o dia que o 

Senhor fez para nós, alegremo-nos! 

8- O QUE FICOU DE NOSSO ENCONTRO: 

LEITOR(a) 1- A certeza da ressurreição, Cristo vive e está no meio de 

nós. 



LEITOR(a) 2- Valorizar o domingo como o dia do Senhor, dia que o 

Senhor fez para nós, a Ele nosso culto e louvor. 

LEITOR(a) 3- Buscar vencer os sinais de morte, pois Jesus está vivo e 

caminha conosco. 

LEITOR(a) 4- Como Madalena que foi a primeira a anunciar a boa nova 

da ressurreição, saibamos com o nosso testemunho mostrar ao mundo 

que nos cerca que o Ressuscitado vive em nós através de seu Espírito 

Santo. 

10- BÊNÇÃO FINAL: 

ANIMADOR(a): Que desça sobre nós e nossas famílias a bênção do 

Deus que é Pai , que em Jesus Ressuscitado permanece conosco na 

força de seu Espírito Santo para nos libertar de todo mal. Louvado seja 

Nosso Senhor Jesus Cristo! 

TODOS: Para sempre seja louvado. 

 

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 libertação nascendo uma nova 

vida/  eu vejo ressurreição. 

 3- Nas flores oferecidas/ e quando se dá o perdão nas dores 

compadecidas/ eu vejo ressurreição 

4- Nos homens que estão unidos/ com outros partindo o pão nos fracos 

fortalecidos/ eu vejo ressurreição. 

 

2ª SEMANA DA PÁSCOA – DE 11/04 A 17/04 



“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom , eterna é a sua 

misericórdia” 

 

1- AMBIENTAÇÃO: Mesa arrumada com toalha branca, vela, bíblia 
e se possível, fichas com as palavras : medo – paz – fé- missão 

 

2- ACOLHIDA:  
ANIMADOR(a)- Que alegria estarmos reunidos na paz e na presença 

do Senhor Ressuscitado. Vamos manifestar esta alegria cantando:  

 Esteja sempre com você,  a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre 

com você,  a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você meu 

irmão,  a paz do Senhor Jesus.(2x) 

TODOS: Estamos aqui reunidos em Nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo! 

ANIMADOR(A): Vamos completar nossa oração inicial rezando o 

salmo 118 

LEITOR(a) 1- A pedra que os construtores rejeitara tornou-se a pedra 

angular. Isto vem de Javé e é maravilha aos nossos olhos.  

LEITOR(a) 2: Este é o dia em que Javé agiu exultemos e alegremo-

nos com Ele Javé, dá-nos a salvação. 

LEITOR(a) 3- Dá-nos prosperidade, Javé! -Bendito o que vem em 

nome de Javé! 

LEITOR(a) 4-Tu és meu Deus, eu te agradeço meu Deus, eu te 

exalto! 

TODOS: Agradeçam a Javé porque Ele é bom, porque o seu amor é 

para sempre! 

(Momento de silêncio e repetição de trechinhos do salmo pelos 

membros do grupo) 

3_ INTRODUÇÃO NO TEMA: 



ANIMADOR(a)- Estamos aqui unidos na mesma fé, movidos pela 

mesma certeza que proclamamos sempre quando em nossas 

celebrações o presidente nos recorda: O senhor esteja convosco! E 

nós afirmamos: Ele está no meio de nós! Entretanto, o mundo 

globalizado, consumista, materialista tenta nos impedir de viver esta 

certeza, espalhando no meio de nós o medo, a insegurança, a 

incerteza, o descrédito e em consequência disto não conseguimos 

experimentar a PAZ que é o grande legado da ressurreição de 

Jesus. Sob o domínio do medo, ninguém experimenta a paz. A paz 

também não consiste em momentos de serenidade. A paz deve ser 

construída a cada momento e depende de nossa permanência  em 

Deus, de nossa adesão ao seu projeto de vida e salvação. 

Preparemo-nos para ouvir e meditar a palavra de Deus rezando 

como o salmista: 

 

TODOS: Daí graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua 

misericórdia. 

4-DEUS NOS FALA 

ANIMADOR(a):O texto que vamos meditar hoje fala de mais uma 

manifestação do Cristo ressuscitado. É um texto interessante pois 

ocorre em dois momentos distintos. Ao ouvi-lo vamos prestar atenção às 

palavras que estão sobre a mesa para vermos como elas aparecem no 

texto. Cantemos para aclamar a Palavra 

Canto:  

Aleluia, aleluia, aleluia! 

 Acredistaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem 

ter visto. 

LEITOR(a) 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por 

São João 20, 19-31 

5-PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 



ANIMADOR(a) – Chegou o momento de nos abrirmos à partilha da 

Palavra. Vamos ver o que Deus nos fala através do texto que foi 

proclamado e acolhido em nosso coração. 

1- Qual a situação da comunidade narrada no texto? O que Jesus 
faz? 

2- Que personagem foi mais destacado? O que vocês acham 
dele? 

3- Este texto chama a atenção para quê? 
4- O texto em foco tem sentido libertador? Vamos justificar 
5- O que Jesus espera da comunidade ali reunida? Como lhe 

auxilia? 
6- Este texto lembra a instituição de qual sacramento? 
7- O texto termina com um elogio a todos nós, com uma bem-

aventurança. Qual foi? 
¨- 

6-REZANDO A PALAVRA DE DEUS 

ANIMADOR(a)-Olhando para as palavras que colocamos sobre a mesa 

nós percebemos que elas foram destacadas no texto que acolhemos e 

refletimos. O medo nos paralisa, tira a nossa serenidade, mas Jesus nos 

dá a paz e nos envia em missão. Pela fé respondemos a este chamado 

de amor e nos colocamos a caminho. Rezemos para que o Senhor nos 

fortaleça na missão e nos dê a paz. 

LEITOR(a) 1- Envia, Senhor, às Igrejas cristãs o teu Espírito e renova-

as na sua missão de anunciar tua presença libertadora neste mundo em 

conflito. 

TODOS: Escuta-nos, Senhor da glória! 

LEITOR(a) 2- Nós te pedimos, Senhor,  a tua paz, fruto da justiça e da 

igualdade entre as pessoas. 

TODOS: Escuta-nos, Senhor da glória! 

LEITOR(a) 3- Protege, Senhor, as tuas testemunhas em todos os 

lugares do mundo e defenda as pessoas que arriscam suas vidas a 

serviço dos irmãos. 

TODOS: Escuta-nos, Senhor da glória! 



PRECES ESPONTÂNEAS. 

Pai Nosso – Ave Maria 

7-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): A saudação de Jesus liberta os discípulos do medo./ O 

medo aprisiona./ Jesus lhes deseja a paz./ / Se cremos que Jesus 

ressuscitou/ e está no meio de nós temos força e coragem para o 

exercício da missão/ que é manifestar Jesus na vida,/ no cotidiano,/ na 

história. /Que Deus nosso Pai nos dê a sua Paz/ e nos faça construtores 

da paz/ numa sociedade marcada pelo medo e pela insegurança. 

Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé ! Amém! 

8- O QUE FICOU DO NOSSO ENCONTRO: 

LEITOR(a) 1- Jesus se manifesta quando a comunidade está reunida. 

LEITOR(a) 2- Foi dentro da comunidade que Tomé fez a experiência do 

Ressuscitado. 

LEITOR(a) 3- A paz que tanto desejamos não se reduz a momentos de 

tranquilidade, mas é um processo a ser construído a partir de nossa fé. 

LEITOR(a) 4- Todos nós somos portadores da missão que Jesus deus 

aos discípulos, pelo batismo fomos todos enviados. 

LEITOR(a) 5- Fomos chamados por Jesus de bem aventurados por 

crermos sem ter visto 

LEITOR(a) 6- Precisamos valorizar mais a vida de comunidade, pois 

Jesus assim o fez. 

LEITOR(a) 7- O sacramento da Penitência não é um castigo que Deus 

nos impõe, mas um presente do Cristo Ressuscitado, para nos devolver 

a serenidade, a paz. 

9 – CANTO E BÊNÇÃO FINAL 

ANIMADOR(a)- Senhor, tudo começou de novo com a ressurreição de 

teu Filho. Desde a  manhã  espalhe tua luz em nossos corações e faze-

nos viver como consagrados a ti e aos irmãos. Por Cristo Nosso Senhor! 

TODOS- Amém! 



ANIMADOR(a)- O Deus da paz, que pela força do Espírito Santo, 

ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nos fortaleça e nos ilumine agora e 

para sempre. 

TODOS: Amém! 

ANIMADOR(a) Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Aleluia! 

TODOS : Para sempre seja louvado, aleluia, aleluia! 

CANTO:  

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu 

leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver 

discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde 

houver erro que eu leve a verdade 

Onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, 

que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz 

Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, 

compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando 

que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se 

vive para a vida eterna 

 

                          

                                  3ª SEMANA DA PÁSCOA - De 18 a 24/04 

1-AMBIENTAÇÃO: Mesa arrumada: toalha,  bíblia, vela acesa, uma 

cestinha com pão para ser partilhado,  uma faixa de papel com a 

pergunta: “Tendes aqui alguma coisa para comer?” 

2-ACOLHIDA: 

 ANIMADOR(A)- Shalon, irmãos! A paz esteja com vocês! Esta é a 

saudação pascal. E nós estamos aqui novamente vivendo este tempo 

fecundo quando a força do Ressuscitado faz novas todas as coisas. 

Estamos reunidos para renovar nossa fé, abrir nosso coração ao amor 

verdadeiro e vivenciar a esperança cristã.  

TODOS: Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face! 



ANIMADOR(a): Saudemos a Trindade Santa cantando: 

Canto: Em nome do Pai que nos criou/ e do Filho que nos salvou e do 

Espírito Santo que nos une no amor.(BIS) 

Amém ! Amém ! Amém! Amém ! Amém ! Amém! Para todo sempre 

amém! 

ANIMADOR(a): Vamos rezar o salmo 4 

LEITOR(a) 1- Ó homens, até quando vocês ultrajarão a minha honra,                

amando o nada e buscando a ilusão? 

LEITOR(A) 2- Saibam que Javé faz maravilhas por seu fiel: Javé ouve 

quando eu o invoco. 

LEITOR(A) 3- Tremam e não pequem. Reflitam no silêncio do leito.            

Ofereçam sacrifícios justos e tenham confiança em Javé. 

LEITOR(A) 4-  Muitos dizem :”Quem nos fará ver a felicidade?”  Javé, 

levanta sobre nós a luz da tua face! 

LEITOR(A) 5- Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Javé, 

me fazes viver tranquilo. 

TODOS: Fazei brilhar sobre nós a luz da tua face! 

     (partilha do salmo como nos encontros anteriores) 

 

3-INTRODUÇÃO AO TEMA 

ANIMADOR(A)- As visitas do Ressuscitado a seus discípulos procuram 

confirmá-los na fé e despertá-los para suas novas responsabilidades, ou 

seja, para serem testemunhas da ressurreição, para anunciarem ao 

mundo o Cristo vivo e vencedor. Também nós, discípulos missionários 

de Jesus, hoje devemos nos sentir contagiados por esta alegria e 

renovados na missão de anunciar a presença de Jesus Cristo na história 

que estamos construindo. Precisamos, e é urgente, vencer a cultura de 

morte na qual estamos inseridos para estabelecer definitivamente a 

cultura da paz.    

TODOS: Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face” 



 

4-DEUS NOS FALA 

 ANIMADOR(A)- Preparemos nosso coração para nos 

aproximarmos mais uma vez da Palavra de Deus cantando: 

TODOS: O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! É o Cordeiro pascal, 

aleluia, aleluia! Imolado por nós, aleluia, aleluia! É o Cristo Senhor, 

Ele vive e venceu, aleluia! 

LEITOR(A) 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 

São Lucas 

Lc 24, 35-48 

Partilhando a Palavra de Deus 
1- O texto começa falando de quem? O que dizem? 
2- Como Jesus se apresenta e o que os discípulos pensam? 
3- Qual o esclarecimento que Jesus dá aos discípulos? 
4- Por que será que Jesus faz tanta questão de destacar a questão 

de seu corpo? 
5- Que pergunta Jesus faz aos discípulos? O que significa esta 

pergunta para nós? 
 

6-REZANDO A PALAVRA DE DEUS 

ANIMADOR(A): Temos sobre nossa mesa hoje o pão. O pão foi 

citado pelos discípulos de Emaús. O pão deve ser nossa resposta 

concreta à pergunta de Jesus: tendes algo para comer? 

Apresentemos ao Pai nossas preces para que saibamos dar uma 

resposta de fé a esta pergunta. 

LEITOR(A) 1- Pai de infinita bondade, pelos méritos da ressurreição 

de Jesus, ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis de Tua presença 

nas comunidades, empenhando-nos na luta em favor da vida. 

TODOS: Senhor, escutai a nossa prece! 

LEITOR(A) 2- Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer sempre os sinais de 

morte presentes na vida de nosso povo e abre nosso coração à 

solidariedade e partilha. 



TODOS: Senhor, escutai a nossa prece! 

LEITOR(A) 3- Faze brilhar o esplendor de Tua face diante das 

autoridades responsáveis pela vida do povo brasileiro para que 

consigam ver no rosto sofrido do povo a viva imagem do Cristo 

sofredor e se proponham a elaborar políticas públicas para garantir 

a vida .  

TODOS: Senhor, escutai a nossa prece 

Preces espontâneas 

Pai Nosso – Ave Maria 

7-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO 

TODOS: Jesus pergunta se eles têm algo para comer./ Ele tem 

fome./ Fome de adesão ao seu projeto de vida e salvação. /Jesus 

não quer ver ninguém prejudicado em seus direitos fundamentais:/ 

alimentação, saúde, segurança, trabalho, educação, lazer. A 

pergunta é direcionada aos discípulos e a nós seus discípulos 

missionários hoje./ Ajuda-nos, Senhor a termos uma consciência 

mais apurada/ com relação às nossas responsabilidades/ 

principalmente com os mais vulneráveis/ para que nada lhes falte. 

Amém 

8-O QUE FICOU DE NOSSO ENCONTRO  

LEITOR(A) 1- A certeza de que Jesus caminha conosco. 

LEITOR(A) 2- - Jesus se apresenta aos discípulos com seu corpo 

glorioso que traz nas mãos e pés as marcas da tortura e da morte 

LEITOR(A) 3- A pergunta: “Tendes algo para comer?” vem nos 

lembrar as necessidades básicas dos pobres e necessitados com 

quem Jesus se identifica. 

LEITOR(A) 4- Nós temos a tendência de procurar Jesus somente 

nos sacrários, na Eucaristia, onde Ele está realmente e às vezes 

esquecemos de procurá-lo nos rostos sofridos marcados pela fome, 

pelas injustiças, pelo preconceito e discriminações.  



LEITOR(A) 5- Jesus nos convida a sermos suas testemunhas, ser 

testemunha do Ressuscitado e posicionar em favor da vida. 

 

9-CANTO FINAL E BÊNÇÃO 

 

DIRIGENTE:(Tomando o pão que está na mesa e erguendo-o 

diante de todos)  

Senhor, pelo batismo nos fizeste sacerdotes e como tal podemos 

abençoar. Estendam pois as mãos em direção ao pão que vamos 

partilhar e rezemos juntos: 

TODOS: Abençoa, Senhor, este pão que vamos partilhar/ como 

símbolo de nosso compromisso/ com a vida de todos os Teus 

filhos./ Ajuda-nos a perceber as carências de nossos irmãos /e 

abrasa nosso coração com o Teu amor redentor/ para que 

saibamos ser solidários./ Isto Te pedimos por Cristo Ressuscitado 

que conosco vive e reina. Amém 

CANTO:  

O pão da vida, a comunhão nos une a Cristo e aos irmãos  e 

nos ensina a abrir as mãos, para partir e repartir o pão. 

1-Onde houver fome, reparte o pão e tuas trevas hão de ser luz              

encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. 

2-Abri, Senhor , estas minhas mãos que para tudo guardar se 

fecham. Abri minh´alma e meu coração para doar-me no eterno 

dom. 

ANIMADOR(A)- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia! 

TODOS: Para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia! 

 

4ª SEMANA DA PÁSCOA - De 25/04 a 1º/05 



1-AMBIENTAÇÃO: Mesa arrumada com Bíblia, vela acesa, flores, 

uma ficha ou pequeno cartaz com os dizeres “Eu sou o bom pastor” 

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL:  

ANIMADOR(a): Irmãos e irmãs, sintam-se todos bem-vindos e 

acolhidos com ternura neste nosso encontro na quarta semana da 

Páscoa. Lembrando que o grande legado da ressurreição de Jesus 

é a paz vamos iniciar nosso encontro, saudando uns aos outros 

com o canto:  

Seja bendito quem chega. Seja bendito quem chega. Trazendo paz, 

trazendo a paz. Trazendo a paz do Senhor! 

ANIMADOR(A): E agora acolhamos a Trindade Santa cantando 

Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão.                  

Que este encontro favoreça, favoreça nossa participação. 

ANIMADOR(A): Rezemos juntos o salmo 23 

LEITOR(A) 1- Javé é o meu pastor. Nada me falta. Em verdes 

pastagens me faz repousar; para fontes tranquilas me conduz, e 

restaura minhas forças. 

LEITOR(A) 2- Ele me guia por bons caminhos, por causa de seu 

nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal 

temerei , pois junto a mim estás; teu bastão e teu cajado me deixam 

tranquilo. 

LEITOR(A) 3- Diante de mim preparas a mesa á frente dos meus 

opressores; unges a minha cabeça com óleo, e minha taça 

transborda. 

LEITOR(A) 4- Sim, felicidade e amor me acompanham todos os 

dias de minha vida. Minha morada é a casa de Javé, por dias sem 

fim. 

                      (Silêncio e partilha do salmo) 

 

3-INTRODUÇÃO AO TEMA 



ANIMADOR(A): A figura do Bom Pastor vem nos lembrar como 

exercer a verdadeira liderança, ou seja, a liderança cristã, uma 

liderança inspirada na pessoa de Jesus Cristo que a exerceu com 

humildade e grande sabedoria no meio do povo. Nós, cristãos, 

leigos e leigas, somos chamados à ação transformadora na Igreja e 

na sociedade. Precisamos nos espelhar em Jesus para que o nosso 

agir transforme a nossa realidade segundo o projeto de Deus que 

quer para todos os seus filhos e filhas vida digna, vida em 

abundância. 

4-DEUS NOS FALA  

ANIMADOR(A)-  Chegou o momento de nos aproximarmos do texto 

bíblico que iluminará este encontro, vamos fazê-lo com atenção, 

respeito e sobretudo com prontidão para acolhê-lo  em nossa vida.  

CANTO: Vós sois meu Pastor, ó Senhor, Nada me faltará, se me 

conduzis! 

LEITOR(A) 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 

São João 10, 11-18 

5-PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

1-Para quem Jesus está fazendo este discurso? Ou seja a quem se 

destina? 

2-Quem são os mercenários na opinião de Jesus?  

3-Qual ou quais diferenças entre os mercenários e o bom pastor? 

4-Podemos dizer que nossas lideranças políticas se espelham no 

Bom pastor? Como têm exercido sua missão? 

5-O texto tem um caráter ecumênico. Deu para o grupo perceber 

isto? Como? 

6-Onde e como exerço minha liderança cristã, ou seja minha 

missão de bom pastor? (Refletir) 

 
   6- REZANDO A PALAVRA DE DEUS 



ANIMADOR(A)-O Bom Pastor revelou, em suas atitudes, a ternura 

e o cuidado para com os pobres e sofredores, promovendo a vida 

para todos. Jesus é o Bom Pastor , que  cuida e protege com 

carinho suas ovelhas dando sua própria vida por elas. Em seu 

nome apresentemos ao Pai nossas preces. 

LEITOR(A) 1- Senhor, infundi no coração de nossos líderes os 

sentimentos vividos por Jesus em relação a cada um de nós, para 

que todo o povo possa experimentar o zelo revelado pelo Bom 

Pastor. 

TODOS: Atendei nossa prece, Senhor! 

LEITOR(A) 2- Livrai-nos, Senhor, por vosso poder, honra, glória e 

majestade de maus governantes, para que nosso povo possa  ter 

mais segurança, vida e esperança. 

TODOS: Vós sois meu Pastor, ó Senhor 

LEITOR(A) 3- Iluminai-nos, Senhor, com a luz do vosso Santo 

Espírito, para que sejamos em nossa família, em nosso trabalho, 

no nosso campo de ação no mundo uma fiel testemunha de Jesus 

Cristo, o Bom Pastor! 

TODOS: Vós sois meu Pastor, ó Senhor 

Preces espontâneas 
Pai Nosso – Ave Maria 

 

7-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO 

ANIMADOR(A)- Jesus está dando instruções para seus discípulos,/ 

instruções estas que valem para nós /discípulos missionários hoje, 

/sobretudo para as lideranças./ A função do líder é estar a serviço 

do grupo,/ das pessoas,/ é estar atento às necessidades e 

segurança de todos./ Senhor, que tenhamos a real compreensão de 

nosso papel/ na igreja e na sociedade/ exercendo nossa liderança 

com humildade e respeito/ com os mesmos sentimentos do Bom 

Pastor. Amém. 

 



8-O QUE FICOU DE NOSSO ENCONTRO 

LEITOR(A) 1- A compreensão de que a figura do Bom Pastor está 

associada aos nossos líderes atuais. 

LEITOR(A) 2- Critérios na escolha de nossos representantes legais: 

há diferença entre mercenários e pastores 

LEITOR(A) 3- Todo cristão por força do batismo é um líder, é 

preciso descobrir sua área de atuação e exercer nela a função do 

Bom Pastor  

LEITOR(A) 4- Jesus nos convida ao diálogo com outras expressões 

religiosas pois ali estão também ovelhas que não são católicas , 

mas pertencem ao seu aprisco. 

 

9-BÊNÇÃO FINAL E CANTO 

ANIMADOR(A)- Que desça sobre todo povo de Deus a bênção da 

saúde, da segurança, do alimento , da moradia, da vida digna sob a 

ação de governantes convertidos à solicitude do Bom Pastor. 

TODOS: Amém 

ANIMADOR(A)- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

TODOS: Para sempre seja louvado! 

 

CANTO:  

1-Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou, é o Senhor que me 

leva a descansar. Junto às fontes de águas puras repousantes, eu 

vou, minhas forças o Senhor vai animar. 

Tu és, Senhor, o meu pastor, Por isso nada em minha vida 

faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, Por isso nada em minha 

vida faltará (nada faltará) 



2-Nos caminhos mais seguros junto d'Ele eu vou e pra sempre o 

Seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos 

eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos 

3-Com alegria e esperança caminhando eu vou, minha vida está 

sempre em suas mãos. E na casa do Senhor eu irei habitar e este 

canto para sempre irei cantar 

 

 

MAIO 

QUINTA SEMANA DA PÁSCOA - DE 02/05 A 08/05 

1 -AMBIENTAÇÃO: Mesa, toalha branca, Bíblia aberta, uma vela, um vaso 

com planta de galhos, alguns cachos de uva, vinho. 

2- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

ANIMADOR(A): Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 

encontro. Nesse encontro, iremos refletir sobre a nossa união a Cristo, o que 

nos dá acesso à vida verdadeira. É Jesus “a verdadeira videira” que dá os 

frutos bons que Deus espera. É o próprio Jesus quem convida os discípulos a 

permanecerem unidos a Ele, pois é d’Ele que eles recebem a vida plena. Se 

permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas, no 

meio dos homens, da vida e do amor de Deus. Saudemo-nos então com um 

fraternal abraço e invoquemos a Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do 

Filho e do Espirito Santo. 

TODOS: Amém. 

ANIMADOR(A): Escuta-nos, Pastor de Israel, tu, que conduzes José como 

um rebanho; tu, que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu 

esplendor. 

TODOS: Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do 

filho que para ti fizeste crescer! 

LEITOR(A) 2: Diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu 

poder e vem salvar-nos! Restaura-nos, ó Deus! Faze resplandecer sobre nós o 

teu rosto, para que sejamos salvos. 



TODOS: Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do 

filho que para ti fizeste crescer! 

LEITOR(A) 3: Do Egito trouxeste uma videira; expulsaste as nações e a 

plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes 

foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. 

TODOS: Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do 

filho que para ti fizeste crescer! 

LEITOR(A) 4: Seus ramos se estenderam até o Mar e os seus brotos até o 

Rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam 

apanhem as suas uvas? 

TODOS: Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do 

filho que para ti fizeste crescer! 

LEITOR(A) 1: Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se 

alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos Exércitos! Dos altos céus olha e vê!  

TODOS: Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do 

filho que para ti fizeste crescer! 

LEITOR(A) 2: Tua videira foi derrubada; como lixo foi consumida pelo 

fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo! 

TODOS: Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do 

filho que para ti fizeste crescer! 

LEITOR(A) 3: Repouse a tua mão sobre aquele que puseste à tua mão direita, 

o filho do homem que para ti fizeste crescer. 

TODOS: Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do 

filho que para ti fizeste crescer! 

ANIMADOR(A): Vamos olhar agora os símbolos que estão expostos. Qual o 

significado deles para nós em nossa vida pessoal, comunitária e de Igreja? 

(tempo para partilha). 

REFRÃO ORANTE: Louvarei a Deus, Seu nome bendizendo, Louvarei a 

Deus, a vida nos conduz... 

(acende a vela da mesa e canta-se o refrão orante por 5 vezes). 

3- INTRODUÇAO AO TEMA: 



ANIMADOR(A): Jesus é “a verdadeira videira”, de onde brotam os frutos da 

justiça, do amor, da verdade e da paz; é n’Ele e nas suas propostas que os 

homens podem encontrar a vida verdadeira. Muitas vezes os homens, 

seguindo lógicas humanas, buscam a verdadeira vida noutras “árvores”; mas, 

com frequência, essas “árvores” só produzem insatisfação, frustração, 

egoísmo e morte… João garante-nos: na nossa busca de uma vida com 

sentido, é para Cristo que devemos olhar. 

4 – A IGREJA NOS FALA: 

ANIMADOR(A): Ouçamos o que os bispos do Brasil nos trazem: A 

mensagem busca refletir sobre a presença e missão da Igreja na realidade 

brasileira e expressar uma mensagem de esperança e proximidade no contexto 

do novo Corona vírus. 

LEITOR(A) 1: Estamos num tempo de muitos questionamentos e cabe-nos 

escutar o que o Espírito tem a dizer para a Igreja (Ap 2,7) nesse contexto. A 

provação tem favorecido importantes aprendizados e oportunidades para a 

vivência e o anúncio do Evangelho. 

LEITOR(A) 2: Reconhecemos, com gratidão, o empenho de tantas 

comunidades cristãs que foram criativas para manter a ação evangelizadora, 

especialmente pelas mídias sociais, promovendo a transmissão de celebrações 

litúrgicas, catequeses e aconselhamento aos fiéis. 

LEITOR(A) 3: A Igreja doméstica foi fortalecida, em sintonia com as 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, que promovem a comunidade 

cristã como Casa da Palavra, do Pão, da Caridade e da Missão. Percebe-se o 

protagonismo dos leigos e, especialmente, das mulheres na promoção da 

Igreja nas casas. 

LEITOR(A) 4: Igualmente somos impelidos pelo Evangelho a perseverar na 

caridade. Nas paróquias, comunidades eclesiais missionárias e instituições 

religiosas de todo país, multiplicaram-se as redes de solidariedade em defesa 

da vida. 

LEITOR(A) 1: Por isso, foi colocada em prática a ação solidária É Tempo de 

Cuidar, voltada a atender demandas de primeira necessidade das pessoas que 

se encontram em situação de vulnerabilidade social no contexto da pandemia. 

ANIMADOR(A): Unidos a outras entidades da sociedade civil, estamos 

buscando concretizar o Pacto pela Vida e pelo Brasil, conclamando toda a 

sociedade para que, nesse tempo de pandemia, ninguém seja deixado para trás. 

5 – DEUS NOS FALA: 



CANTO 

Aleluia Aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia 

Aleluia, como eu estou no Pai, permanecei em mim. 

LEITOR(A) 1: (Proclamar na Bíblia: (Jo 15, 1-8) 

6- PARTILHANDO 

1) Por que Jesus se apresenta como a videira? 

2) Qual é o lugar privilegiado para o nosso encontro com Cristo? 

3) O que é que pode interromper a nossa união com Cristo e tornar-nos ramos 

secos e estéreis? 

4) O que são os “ramos secos”? Como podemos limpá-los em nossa vida? 

7- REZANDO 

ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, O tempo pascal é um tempo de reflexão 

sobre a realidade de nossa prática de fé. Rezemos para que de fato possamos 

estar sempre ligados a Cristo, a videira verdadeira que nos alimenta com sua 

seiva. 

TODOS: Senhor, alimentai nossa esperança e fazei-nos sempre unidos em 

vosso amor. 

1 – Ajudai a nos manter sempre unidos em vós, a fim de recebermos o 

nutriente que nos faz produzir frutos bons. 

TODOS: Senhor, alimentai nossa esperança e fazei-nos sempre unidos em 

vosso amor. 

2 – Cuidai de nós Senhor, a fim de que permaneçamos na árvore, retirai de 

nós o pecado que nos torna indignos e nos impedem de dar frutos e nos 

purificai com vossa graça para que possamos crescer em beleza e 

profundidade. 

TODOS: Senhor, alimentai nossa esperança e fazei-nos sempre unidos em 

vosso amor. 

3 – Fazei com que, permanecendo unidos a vós, em espírito e em verdade, 

possam desaparecer a desesperança, a frustração, a tristeza e o desânimo. 

Renovai nossa esperança com a seiva de vosso amor que fecunda o nosso 

coração. 



TODOS: Senhor, alimentai nossa esperança e fazei-nos sempre unidos em 

vosso amor. 

Preces espontâneas...Oração do Pai nosso...Ave Maria... 

8- ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): Oremos: 

TODOS: Senhor Jesus, Agricultor do Pai, cultiva meu coração sedento da tua 

graça. Transforma a aridez de meu coração em terra fértil. Concede-me a 

graça de ser terra fértil. Somente assim poderei produzir frutos bons. Dá 

sentido a minha vida, levando-me a ser instrumento de solidariedade aos meus 

irmãos. Poda em mim todas as arestas que me afastam de Ti, único Deus 

verdadeiro. Ajuda-me a permanecer em Ti para que permaneças em mim com 

Teu amor e com Tua ternura e possa ser um instrumento do Teu amor em 

defesa da vida e da esperança. Amém! 

9- O QUE FICOU DO ENCONTRO 

ANIMADOR(A): Para definir a situação dos discípulos face a Jesus e face ao 

mundo, Jesus usa a sugestiva metáfora da videira, dos ramos e dos frutos. É 

uma imagem com profundas conotações do Antigo Testamento e com um 

significado especial no universo religioso judaico. No Antigo Testamento (e 

de forma especial na mensagem profética), a “videira” e a “vinha” eram 

símbolos do Povo de Deus. Israel era apresentado como uma “videira” que 

Jahwéh arrancou do Egito, que transplantou para a Terra Prometida e da qual 

cuidou sempre com amor (cf. Sal 80,9.15); 

LEITOR(A) 1: Jesus é “a verdadeira videira”, de onde brotam os frutos da 

justiça, do amor, da verdade e da paz; é n’Ele e nas suas propostas que os 

homens podem encontrar a vida verdadeira. Muitas vezes os homens, 

seguindo lógicas humanas, buscam a verdadeira vida noutras “árvores”; mas, 

com frequência, essas “árvores” só produzem insatisfação, frustração, 

egoísmo e morte… João garante-nos: na nossa busca de uma vida com 

sentido, é para Cristo que devemos olhar. 

LEITOR(A) 2: Jesus avisou: “Quem realmente come a minha carne e bebe o 

meu sangue permanece em Mim e Eu nele”… A “carne” de Jesus é a sua vida; 

o “sangue” de Jesus é a sua entrega por amor até a morte; assim, “comer a 

carne e beber o sangue” de Jesus é assimilar a existência de Jesus, feita de 

serviço e entrega por amor, até ao dom total de si mesmo. Está unido a Jesus e 

permanece n’Ele quem acolhe no coração essa proposta de vida e se 

compromete com uma existência feita de entrega a Deus e aos irmãos, até a 

doação completa da vida por amor. 



LEITOR(A) 3: Para os discípulos, cortar (“os ramos”) interromper a relação 

com Jesus, significa cortar a relação com a fonte de vida e condenar-se à 

esterilidade. Quem se recusa a acolher essa vida que Jesus propõe e prefere 

conduzir a sua existência por caminhos de egoísmo, de auto-suficiência, de 

fechamento, é um ramo seco que não responde à vida que recebe da “videira”. 

Não produz frutos de amor, mas frutos de morte. 

LEITOR(A) 4: Ora, a comunidade de Jesus (os “ramos”) não pode condenar-

se à esterilidade. A sua missão é dar frutos. Por isso, o “agricultor” (Deus) 

atua no sentido de que o “ramo” (o discípulo) se identifique cada vez mais 

com a “videira” (Jesus Cristo) e produza frutos de amor, de doação, de 

serviço, de libertação dos irmãos. A ação de Deus vai no sentido de “limpar” o 

“ramo” a fim de que ele dê mais fruto. “Limpar” significa chamá-lo a um 

processo de conversão contínua que o leve a recusar caminhos de egoísmo e 

de fechamento, para se abrir ao amor. 

LEITOR(A) 1: Hoje, Jesus, “a verdadeira videira”, continua a oferecer ao 

mundo e aos homens os seus frutos; e fá-lo através dos seus discípulos. A 

missão da comunidade de Jesus, que hoje caminha pela história, é produzir 

esses mesmos frutos de justiça, de amor, de verdade e de paz que Jesus 

produziu. Trata-se de uma tremenda responsabilidade que nos é confiada, a 

nós, os seguidores de Jesus. 

LEITOR(A) 2: A comunidade cristã é o lugar privilegiado para o encontro 

com Cristo, “a verdadeira videira” da qual somos os “ramos”. É no âmbito da 

comunidade que celebramos e experimentamos – no Batismo, na Eucaristia, 

na Reconciliação – a vida nova que brota de Cristo. A comunidade cristã é o 

Corpo de Cristo; e um membro amputado do Corpo é um membro condenado 

à morte. 

LEITOR(A) 3: Se os nossos gestos não derramam amor sobre os irmãos que 

caminham ao nosso lado, se não lutamos pela justiça, pelos direitos e pela 

dignidade dos outros homens e mulheres, se não construímos a paz e não 

somos arautos da reconciliação, se não defendemos a verdade, estamos a trair 

Jesus e a missão que Ele nos confiou. 

LEITOR(A) 4: O discípulo só pode produzir bons frutos se permanecer unido 

a Jesus. No dia do nosso Batismo, optamos por Jesus e assumimos o 

compromisso de O seguir no caminho do amor e da entrega; quando 

celebramos a Eucaristia, acolhemos e assimilamos a vida de Jesus – vida 

partilhada com os homens, feita de entrega e doação total por amor, até à 

morte. O cristão tem em Jesus a sua referência, identifica-se com Ele, vive em 

comunhão com Ele, segue-O a cada instante no amor a Deus e na entrega aos 

irmãos. O cristão vive de Cristo, vive com Cristo e vive para Cristo. 



LEITOR(A) 1: Era também apresentado como “a vinha”, que Deus plantou 

com cepas escolhidas, que Ele cuidou e da qual esperava frutos abundantes, 

mas que só produziu frutos amargos e impróprios. A antiga “videira” ou 

“vinha” de Jahwéh revelou-se como uma verdadeira desilusão. Israel nunca 

produziu os frutos que Deus esperava. 

LEITOR(A) 2: Agora, Jesus apresenta-Se como a verdadeira “videira” 

plantada por Deus (vers. 1). É Jesus que irá produzir os frutos que Deus 

espera. E, de Jesus, a verdadeira “videira”, irá nascer um novo Povo de Deus. 

Hoje, como ontem, Deus continua a ser o agricultor que escolhe as cepas, que 

as planta e que cuida da sua vinha. 

LEITOR(A) 3: Os discípulos são os “ramos” que estão unidos à “videira” 

(Jesus) e que dela recebem vida. Estes “ramos”, no entanto, não têm vida 

própria e não podem produzir frutos por si próprios; necessitam da seiva que 

lhes é comunicada por Jesus. Por isso, são convidados a permanecer em Jesus. 

LEITOR(A) 4: O verbo permanecer é a palavra-chave do nosso texto. 

Expressa a confirmação ou renovação de uma atitude já anteriormente 

assumida. Supõe que o discípulo tenha já aderido anteriormente a Jesus e que 

essa adesão adquira agora estatuto de solidez, de estabilidade, de constância, 

de continuidade. 

ANIMADOR(A): É um convite a que o discípulo mantenha a sua adesão a 

Jesus, a sua identificação com Ele, a sua comunhão com ele… Se o discípulo 

mantiver a sua adesão, Jesus, por sua vez, permanece no discípulo – isto é, 

continuará fielmente a oferecer ao discípulo a sua vida. 

10- CANTO FINAL: 

1. Convertei-nos, Senhor Deus do mundo inteiro, sobre nós a vossa face 

iluminai! Se voltardes para nós seremos salvos, Vós que sobre os anjos todos 

assentais.  

Arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente pra plantá-la. 

Diante dela preparaste terra boa, vinde logo, Senhor. Vinde depressa pra 

salvá-la! 

2. Suas raízes se espalharam pela terra e os seus ramos recobriram o sertão. 

Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, libertai-nos pela Vossa 

compaixão!  

3. Seus rebentos atingiram as montanhas, verdes mares, longos rios e 

palmeiras. Vinde logo, Senhor Deus do universo, visitai a Vossa vinha e 

protegei-a!  



SEXTA SEMANA DA PÁSCOA – DE 09 A 15/05 

1 -AMBIENTAÇÃO: Mesa, toalha branca, Bíblia aberta, uma vela, um 

coração grande com a palavra Jesus no centro e vários corações pequenos para 

serem distribuídos entre os participantes. 

2- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

ANIMADOR(A): Caros irmãos e irmãs, bem vindos a mais um encontro, 

onde teremos a oportunidade de refletir a palavra de Deus. Nesse momento 

nossa reflexão é sobre o amor que Cristo tem por cada um de nós. Ele 

continua se despedindo dos seus discípulos, e no texto de hoje ele insiste que 

permaneçamos no Seu amor. E propõe como mandamento novo o amor. Este 

é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém 

tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois 

meus amigos, se fazeis o que vos mando. Fortalecidos em seu amor, vamos 

expressar esse amor de Cristo a cada um que aqui está presente dizendo: 

Cristo me ama e eu te amo com o mesmo amor dEle. Saudemo-nos então com 

essa frase 

TODOS: Cristo me ama e eu te amo com o mesmo amor dEle. 

ANIMADOR(A): Invoquemos a Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do 

Filho e do Espirito Santo. 

TODOS: Amém. 

ANIMADOR(A): Exultem em Javé, ó justos! Aos retos convém o louvor. 

Celebrem a Javé com cítara, toquem para ele a harpa de dez cordas. 

TODOS: Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança 

LEITOR(A) 1: Cantem para ele um cântico novo, toquem com arte na hora 

da ovação! Pois a palavra de Javé é reta, e sua obra toda é verdade. 

TODOS: Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança 

LEITOR(A) 2: Ele ama a justiça e o direito, e o amor de Javé enche a terra. 

O céu foi feito com a palavra de Javé, e seu exército com o sopro de sua boca. 

Ele represa num dique as águas do mar, coloca os oceanos em reservatórios. 

TODOS: Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança 

LEITOR(A) 3: Que a terra inteira tema a Javé! Que o temam todos os 

habitantes do mundo! Porque ele diz e a coisa acontece, ele ordena e ela se 

afirma. Javé desfaz o plano das nações e frustra os projetos dos povos. 



TODOS: Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança 

LEITOR(A) 4: O plano de Javé permanece para sempre, os projetos do seu 

coração, de geração em geração. Feliz a nação cujo Deus é Javé, o povo que 

ele escolheu como herança. 

TODOS: Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança 

LEITOR(A) 1: Do céu Javé contempla e vê todos os homens. De sua morada 

ele observa todos os habitantes da terra: ele formou o coração de cada um, e 

discerne todos os seus atos. 

TODOS: Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança 

LEITOR(A) 2: Javé cuida daqueles que o temem, daqueles que esperam por 

seu amor, para livrar da morte a vida deles, e no tempo da fome fazê-los viver. 

LEITOR(A) 3: Quanto a nós, esperamos por Javé. Ele é o nosso auxílio e o 

nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, no seu Nome santo confiamos. 

ANIMADOR(A): Vamos olhar agora os símbolos que estão expostos. Qual o 

significado deles para nós em nossa vida pessoal, comunitária e de Igreja? 

(distribuir a cada participante um coração e pedir que coloquem seu nome 

nele). 

REFRÃO ORANTE: Quem nos separará, quem vai nos separar? Do amor de 

Cristo, quem nos separará? 

(acende a vela da mesa e enquanto canta o refrão, cada um vai colocando 

no coração grande o seu coração com o nome). 

3- INTRODUÇAO AO TEMA: 

ANIMADOR(A): Com a imagem da videira e seus ramos, Jesus exortou 

simbolicamente os discípulos a permanecerem unidos a ele; agora, ele deixa a 

linguagem simbólica de lado, e fala claramente que a maneira ideal e única 

para alguém unir-se a ele é permanecendo no seu amor: “Como meu Pai me 

amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor”. 

4 – A IGREJA NOS FALA:  

ANIMADOR(A): Vamos conhecer um pouco da carta encíclica Fratelli Tutti 

do santo padre Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. 

ANIMADOR(A): As pessoas podem desenvolver algumas atitudes que 

apresentam como valores morais: fortaleza, sobriedade, laboriosidade e outras 



virtudes. Mas, para orientar adequadamente os atos das várias virtudes morais, 

é necessário considerar também a medida em que eles realizam um 

dinamismo de abertura e união para com outras pessoas. Este dinamismo é a 

caridade, que Deus infunde. Caso contrário, talvez tenhamos só uma aparência 

de virtudes, que serão incapazes de construir a vida em comum. 

LEITOR(A) 1: Por isso, dizia São Tomás de Aquino – citando Santo 

Agostinho – que a temperança duma pessoa avarenta nem sequer era virtuosa. 

Com outras palavras, explicava São Boaventura que as restantes virtudes, sem 

a caridade, não cumprem estritamente os mandamentos «como Deus os 

compreende». A estatura espiritual duma vida humana é medida pelo amor, 

que constitui «o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade 

duma vida humana». 

LEITOR(A) 2: Todavia há crentes que pensam que a sua grandeza está na 

imposição das suas ideologias aos outros, ou na defesa violenta da verdade, ou 

em grandes demonstrações de força. Todos nós, crentes, devemos reconhecer 

isto: em primeiro lugar está o amor, o amor nunca deve ser colocado em risco, 

o maior perigo é não amar (cf. 1 Cor 13, 1-13). 

LEITOR(A) 3: Procurando especificar em que consiste a experiência de 

amar, que Deus torna possível com a sua graça, São Tomás de Aquino 

explicava-a como um movimento que centra a atenção no outro 

«considerando-o como um só comigo mesmo». A atenção afetiva prestada ao 

outro provoca uma orientação que leva a procurar o seu bem gratuitamente. 

Tudo isto parte duma estima, duma apreciação que, em última análise, é o que 

está por detrás da palavra «caridade»: o ser amado é «caro» para mim, ou seja, 

é estimado como de grande valor. 

LEITOR(A) 4: E «do amor, pelo qual uma pessoa me agrada, depende que 

lhe dê algo grátis». Sendo assim o amor implica algo mais do que uma série 

de ações benéficas. As ações derivam duma união que propende cada vez 

mais para o outro, considerando-o precioso, digno, aprazível e bom, 

independentemente das aparências físicas ou morais. O amor ao outro por ser 

quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando esta 

forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social 

que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos. A progressiva abertura 

do amor . 

LEITOR(A) 1: Enfim, o amor coloca-nos em tensão para a comunhão 

universal. Ninguém amadurece nem alcança a sua plenitude, isolando-se. Pela 

sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, maior 

capacidade de acolher os outros, numa aventura sem fim, que faz convergir 

todas as periferias rumo a um sentido pleno de mútua pertença. Disse-nos 

Jesus: «Vós sois todos irmãos» (Mt 23, 8). 96. Esta necessidade de ir além dos 



próprios limites vale também para as diferentes regiões e países. De fato, «o 

número sempre crescente de ligações e comunicações que envolvem o nosso 

planeta torna mais palpável a consciência da unidade e partilha dum destino 

comum entre as nações da terra. 

LEITOR(A) 2: Assim, nos dinamismos da história – independentemente da 

diversidade das etnias, das sociedades e das culturas –, vemos semeada a 

vocação a formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem 

mutuamente e cuidam uns dos outros. Sociedades abertas que integram a 

todos. Existem periferias que estão próximas de nós, no centro duma cidade 

ou na própria família. Também há um aspecto da abertura universal do amor 

que não é geográfico, mas existencial: a capacidade diária de alargar o meu 

círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu 

mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. 

LEITOR(A) 3: Por outro lado, cada irmã ou cada irmão que sofre, 

abandonado ou ignorado pela minha sociedade, é um forasteiro existencial, 

embora tenha nascido no mesmo país. Pode ser um cidadão com todos os 

documentos em ordem, mas fazem-no sentir como um estrangeiro na sua 

própria terra. O racismo é um vírus que muda facilmente e, em vez de 

desaparecer, dissimula-se mas está sempre à espreita. Quero lembrar estes 

«exilados ocultos», que são tratados como corpos estranhos à sociedade. 

LEITOR(A) 4: Muitas pessoas com deficiência «sentem que vivem sem 

pertença nem participação». Ainda há tanto «que as impede de beneficiar da 

plena cidadania». O objetivo não é apenas cuidar delas, mas «acompanhá-las e 

“ungi-las” de dignidade para uma participação ativa na comunidade civil e 

eclesial. 

5 – DEUS NOS FALA: 

CANTO 

Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros assim como 

eu vos amei disse o Senhor. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos 

amei disse o Senhor. 

LEITOR(A) 2: (Proclamar na Bíblia: (Jo 15, 9-17) 

6- PARTILHANDO 

1) Qual o princípio básico do evangelho que acabamos de ouvir? 

2) De que modo podemos permanecer no amor de Cristo como Ele nos 

manda? 



3) Concretamente, como podemos vivenciar o amor de Cristo e ser fieis ao 

projeto do Pai? 

7- REZANDO 

1 – Dai-nos a capacidade de prestar uma atenção afetiva ao nosso irmão, 

procurando o seu bem gratuitamente. 

TODOS: Atendei-nos ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 

2 – Abri os corações endurecidos, apaziguai os ânimos exaltados, trazei a paz 

ao mundo e que as pessoas sejam mais fraternas e solidárias, rezemos. 

TODOS: Atendei-nos ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 

3 – Nesse tempo difícil de epidemia, de racismo, violência e incertezas, 

despertai em nós a vocação a formar uma comunidade feita de irmãos que se 

acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. Sociedades abertas que 

integram a todos, rezemos:. 

TODOS: Atendei-nos ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 

Preces espontâneas...Oração do Pai nosso...Ave Maria... 

8- ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): Oremos: 

TODOS: Senhor, Jesus, tornai-me capaz de amar os meus irmãos como vós 

me amastes no dia da vossa paixão e morte na cruz. Confesso-vos hoje minha 

total incapacidade para suportar as contrariedades e aborrecimentos do dia a 

dia. Meu coração ofende-se facilmente e guarda muitas mágoas. Por isso, 

Senhor, imploro-vos a vossa misericórdia para que com esse mesmo dom 

precioso, que emana do vosso lado aberto da cruz, eu ame e perdoe os meus 

irmãos. Dá-me a coragem e perseverança de seguir vosso preceito, amando 

verdadeiramente os irmãos que sofrem. Amém! 

9- O QUE FICOU DO ENCONTRO 

ANIMADOR(A): A fonte e o modelo do nosso amor fraterno é Jesus. Ele 

próprio proclama: “Se praticais o que vos ordeno, vós sois meus amigos”. 

Compromisso de aliança e de união. À primeira vista, parece-nos que 

mandamento e amor são estranhos um ao outro. Porém, o amor de Jesus não é 

mero sentimento, é expressão do seu coração aberto na cruz e expressa sua 

generosa e gratuita doação de vida, no cumprimento da vontade do Pai. 



LEITOR(A) 1: Pasmos, reconhecemos que, em sua doação gratuita e 

irrevogável, o nosso amor fraterno se transforma em sacramento de Cristo, um 

“outro Cristo”, no dizer de S. João Crisóstomo. E, no esplendor da bondade 

divina, os limites mais altos de nossos desejos são superados, pois somos 

introduzidos pelo Crucificado na grandeza de sua doação: “Ninguém tem 

maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos”. 

LEITOR(A) 2: A leitura do Evangelho de João é sempre nova e atual. É fonte 

que sempre borbulha novas águas para a nossa vida e missão. Ela reaviva, de 

diversas formas, a certeza de que Jesus é o enviado de Deus e que a intrínseca 

ligação entre Jesus e a comunidade tem sua fonte em Deus: “Da mesma forma 

que o Pai me amou, eu também amei a vocês: permaneçam no meu amor” (Jo 

15,9). 

LEITOR(A) 3: Permanecer no amor de Jesus é ser fiel ao projeto do Pai. Esse 

é o testemunho da comunidade joanina. O mandamento do amor não pede que 

amemos a Deus, mas que amemos os irmãos: “Amem-se uns aos outros, assim 

como eu amei vocês” (Jo 15,12; cf. 13,34; 15,17). A melhor forma de amar a 

Deus é a vivência do amor até o fim, até a entrega da própria vida. 

LEITOR(A) 4: Compartilhemos o fluxo do amor que o Pai e Ele têm para 

conosco, amor que levou o Pai a enviar ao mundo seu próprio Filho 

Unigênito. Nele, nós nos abeiramos da plenitude da graça, da vida, da paz e da 

alegria, existentes em Deus. O amor do Pai e do Filho manifesta-se em nossa 

vida e, pela ação do Espírito divino, nos penetra e nos arrasta. Assim, a alegria 

que o Senhor encontra em nós atinge a sua plenitude e “nossa alegria torna-se 

plena”. Contanto que observemos os seus mandamentos, como ele guarda “os 

preceitos do Pai e permanece em seu amor”. 

ANIMADOR(A): E mais, acreditamos que a única forma de Deus continuar 

se encarnando é pela vivência do amor: “Se alguém me ama, guardará a minha 

palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele nossa 

morada” (Jo 14,23). O Evangelho de João está em nossas mãos! É a nossa 

herança! Que a vivência da comunidade joanina nos ajude a encontrar 

caminhos para vivenciar o projeto de Jesus e continuar abrindo espaço para 

que o Verbo se faça carne entre nós! 

10 - CANTO FINAL: 

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão!(bis) 

1-Eis que eu vos dou o meu novo Mandamento Amai-vos uns aos outros 

como Eu vos tenho amado 



2-Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito Amai-vos uns aos 

outros como Eu vos tenho amado 

3-Como o Pai sempre me ama, assim também Eu vos amei Amai-vos uns aos 

outros como Eu vos tenho amado 

SEMANA DA ASCENSÃO DO SENHOR – de 16 a 22/05 

1 -AMBIENTAÇÃO: Mesa, toalha branca, Bíblia aberta, uma vela, uma cruz 

com uma toalha branca, figura de pés recortados em cartolina. 

2- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

ANIMADOR(A): Queridos irmãos e irmãs, nesse encontro recordamos a 

solenidade da Ascensão do Senhor. Estritamente falando, não é uma nova 

festa, mas a plenificação da Páscoa. Estar sentado à direita do Pai não é tanto 

um triunfo ou um prêmio que Jesus recebe por bom comportamento e por ter 

realizado a tarefa que lhe foi proposta. O triunfo de Cristo é o ponto aonde 

deve chegar cada ser humano na plenitude de suas potencialidades. 

Celebramos a elevação do ser humano antecipada na ascensão de Cristo. Ele 

ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, são termos e 

expressões cujos significados denotam que a missão terrena de Jesus 

consumou-se. Tudo o que ele veio realizar foi feito. Agora a comunidade de 

seus seguidores deve continuar a missão de edificar o Reino de Deus neste 

mundo. Na alegria e esperança, de um dia chegarmos a plenitude da páscoa 

com Cristo, iniciemos esse encontro invocando a Santíssima Trindade: Em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

TODOS: Amém. 

ANIMADOR(A): Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao 

toque da trombeta. 

TODOS: Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da 

trombeta 

LEITOR(A) 1 : Povos todos do universo batei palmas, Gritai a Deus 

aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor, o Deus altíssimo/ o 

Soberano que domina toda a terra. 

TODOS: Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da 

trombeta 

LEITOR(A) 2: Por entre aclamações Deus se elevou, O Senhor subiu ao 

toque da trombeta Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa / salmodiai ao 

som da harpa ao nosso Rei. 



TODOS: Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da 

trombeta 

LEITOR(A) 3: Porque Deus é o grande rei de toda a terra,/ ao som da harpa 

acompanhai os Seus louvores Deus reina sobre todas as nações,/ está sentado 

no seu trono glorioso. 

TODOS: Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da 

trombeta 

ANIMADOR(A): Vamos olhar agora os símbolos que estão expostos. Qual o 

significado deles para nós em nossa vida pessoal, comunitária e de Igreja? 

(tempo para partilha). 

REFRÃO ORANTE: ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, 

permanece em nós 

(acende a vela da mesa e canta-se o refrão orante por 5 vezes). 

3- INTRODUÇAO AO TEMA: 

ANIMADOR(A): O texto que refletiremos vai enfatizar a missão de cristãos. 

Somos chamados a refletir dentro deste contexto sobre a motivação que 

muitos de nós, cristãos, temos, ou não temos, para cumprir este mandato de 

Jesus. Embora possa parecer para alguns que missão é coisa do passado, é 

coisa somente de gente consagrada, pregar o evangelho é um mandato de 

Jesus a todo batizado e a única forma de levar as pessoas a se tornarem crentes 

em Jesus e sua doutrina. 

4 – A IGREJA NOS FALA: Doc 109 - CNBB 

ANIMADOR(A): Com as palavras: “Ide, pois, e fazei discípulos todos os 

povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os 

a observar tudo o que vos mandei” (Mt 28,19-20ª), Jesus conferiu aos 

discípulos/missionários uma identidade que os projeta para além de si, na 

comunhão com a Santíssima Trindade, em favor do mundo inteiro, por meio 

do testemunho, do serviço e do anúncio do Reino de Deus. 

LEITOR(A) 1: A missão da Igreja tem sua fonte e origem em Deus mesmo 

(Jo 3,16; cf Jo 1,14; Fl 2,5; 2 Cor 8,9; Jo 20,22-23). Esta obra reconciliadora 

no decurso do tempo humano foi confiada aos Apóstolos e à Igreja. E é o 

Espírito Santo quem permanece como sujeito protagonista transcendente da 

realização dessa obra, no espírito do homem e na história do mundo. 

LEITOR(A) 2:. A missão da Igreja sempre parte do encontro com Cristo e a 

Ele conduz. Por isso esta missão não pode ser compreendida como um 



negócio, um projeto empresarial ou uma organização humanitária. A missão é 

a partilha de uma alegria que deve atrair as pessoas especialmente através da 

solidariedade. 

LEITOR(A) 3: A vida fraterna em pequenas comunidades – abertas e 

acolhedoras, misericordiosas que, pelo espírito missionário, vão ao encontro 

dos sofredores e, pelo espírito da Caridade, mantêm a unidade pelo perdão 

mútuo. Somente unidos pela caridade, os cristãos podem sair em missão. 

LEITOR(A) 4: Por isso o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da 

missão da Igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência. 

ANIMADOR(A): Na Sagrada Escritura a misericórdia é a palavra chave para 

indicar o agir de Deus para conosco. Por isso a Igreja tem a missão de 

anunciar a misericórdia de Deus. A misericórdia é critério de credibilidade 

para a nossa fé, pois a credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor 

misericordioso e compassivo de Deus. 

5 – DEUS NOS FALA: 

CANTO DE ACLAMAÇÃO 

Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, que vem trazer esperança aos 

pobres libertação. 

Tua Palavra de vida é como a chuva que cai que torna o solo fecundo e faz 

nascer a semente. É água viva da fonte que faz florir o deserto, é uma luz no 

horizonte, é novo caminho aberto. 

LEITOR(A) 1: (Proclamar na Bíblia: (Mc 16, 15-20) 

6- PARTILHANDO 

1) O que o texto diz a você hoje? Qual mensagem o evangelista Marcos nos 

quer transmitir? 

2) Quem são as pessoas que hoje aguardam o anúncio do Evangelho? 

3) Que força tem o Evangelho na sua vida e na vida das pessoas? 

7- REZANDO 

ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, Jesus, o homem verdadeiro, está junto do 

Pai. Com ele nossa humanidade já está lá. A Ascensão do Senhor é a 

celebração da plenificação de nossa humanidade junto de Deus. Já 

convivemos aqui na terra com esse grande mistério. 



TODOS: Senhor, fortalecei-nos em nossa missão evangelizadora. 

1 – Dai-nos a coragem de levar ao mundo inteiro, a toda criatura, a vossa 

mensagem, tornando o Reino de Deus algo real no nosso mundo, nós vos 

pedimos. 

TODOS: Senhor, fortalecei-nos em nossa missão evangelizadora. 

2 – Pai, livrai-nos da incredulidade que nos impede de ser proclamadores da 

ressurreição de vosso Filho Jesus, por quem nos é oferecida a vossa salvação, 

nós vos pedimos. 

TODOS: Senhor, fortalecei-nos em nossa missão evangelizadora. 

3 – Senhor Jesus, daí-nos a capacidade de "sair de nós mesmos" para 

encontrar nos outros "um acrescentamento de ser", abrindo-nos ao próximo 

segundo o dinamismo da caridade, que nos faz pender para a "comunhão 

universal", nós vos pedimos. 

TODOS: Senhor, fortalecei-nos em nossa missão evangelizadora. 

Preces espontâneas...Oração do Pai nosso...Ave Maria... 

8- ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): Irmãos, vamos rezar juntos essa belíssima oração do Papa 

Francisco: 

TODOS: Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos 

com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. 

Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. 

Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem 

fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a 

todos os povos e nações da terra, para evangelizar em seu Nome e para 

reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para 

estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças 

compartilhadas. Amém! 

9- O QUE FICOU DO ENCONTRO 

ANIMADOR(A): O evangelho de hoje enfatiza o mandato missionário 

recebido por todo cristão. Primeiramente, oferece um resumo das experiências 

que os discípulos tiveram com o Ressuscitado, seguido do mandato 

missionário no qual são elencados os elementos ou sinais principais da missão 

dos cristãos: expulsar demônios, falar todas as línguas, ser imunes a qualquer 

veneno e curar os enfermos. 



LEITOR(A) 1: Percebemos aqui que a missão dos cristãos possui os mesmos 

elementos ou sinais da missão de Jesus. Aparentemente, é uma missão 

impossível. É necessário compreender cada um desses elementos. Antes de 

tudo, trata-se de sinais e não de demonstrações, os quais têm por objetivo 

indicar que os missionários entraram em um campo novo de ação e para isso 

receberam uma autoridade originada no Pai, ao lado do qual está Jesus. 

Significa que é uma ação dos cristãos, mas não unicamente deles: é uma ação 

de Deus regenerando este mundo por intermédio da obra evangelizadora dos 

cristãos. 

LEITOR(A) 2: Expulsar os demônios em nome de Jesus significa, 

primeiramente, continuar a sua luta contra o mal, como foi enfatizado ao 

longo do Evangelho de Marcos. Não é tanto fazer exorcismos, mas instaurar 

um reino de justiça, fraternidade e paz em oposição ao mal, ao pecado e ao 

egoísmo. É continuar a luta de Jesus em cada circunstância da vida, 

enfatizando o poder do bem contra o mal, e não o contrário. Uma forma de 

exorcismo que cada um pode fazer é evitar desanimar por causa do aumento 

da violência e prestar maior atenção nas ações das pessoas de bem que fazem 

grandes mudanças na sociedade. 

LEITOR(A) 3: Falar novas línguas, no contexto narrativo dessa leitura, não 

significa a oração em línguas, pois se trata não de falar com Deus – não é um 

texto sobre oração –, mas do mandato missionário de falar às pessoas do 

mundo inteiro. Significa que os cristãos farão um esforço para não impor uma 

cultura ou modo de pensar, mas anunciarão o evangelho, a boa notícia de 

Jesus, levando em conta os destinatários, seu contexto histórico-social e 

cultural. 

LEITOR(A) 4: Serpentes e venenos que não causam nenhum mal não 

significam que o cristão é blindado para que nada de ruim lhe aconteça, como 

quer nos iludir a ideologia da prosperidade. Ao contrário, os cristãos estão 

sempre à mercê de muitos sofrimentos e perseguições, como aconteceu com 

Jesus e como vemos na vida dos santos. Bem entendidas, essas palavras de 

Jesus, em linguagem apocalíptica de luta contra o mal, significam que os 

verdadeiros cristãos estão imunes às serpentes e venenos do egoísmo que 

matam pela exclusão social, pelo preconceito e falta de aceitação do outro, 

pela calúnia, corrupção e desonestidade. É desse veneno maligno que os 

verdadeiros cristãos estão imunes e por ele jamais serão destruídos. 

LEITOR(A) 1: Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. 

Essa expressão nos situa de novo no centro da atividade de Jesus: por onde ele 

andava, curava os enfermos. Os cristãos são, antes de tudo, crentes, isto é, 

pessoas unidas de tal forma a Jesus, que compartilham do seu poder de curar. 

Longe de pensar que isso se refere aos santos ou a uns poucos privilegiados, a 

cura das enfermidades é um sinal que acompanha todo aquele que crê. Não se 



trata tanto de um dom carismático, mas da cura dos corações marcados pelo 

egoísmo e pelas feridas do desamor. Todos nós podemos escolher entre ferir 

ou curar. E podemos pôr em prática essa palavra de Jesus por meio de nossas 

palavras e ações no compromisso com o outro. 

ANIMADOR(A): Resumindo: num mundo perigoso (venenos e 

enfermidades), os cristãos deverão ser capazes de expandir a Palavra em toda 

língua, superando o poder do mal e ajudando os outros a viver (curas). Desse 

modo, o anúncio do evangelho se converterá em ação transformadora, sinal de 

que o mal cede lugar ao Reino que estará se expandindo na terra. 

10- CANTO FINAL: 

1. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe a ceifar, a ceifar, o Senhor me 

chamou, Senhor, aqui estou! Senhor aqui estou! 

Vai trabalhar pelo mundo afora! eu estarei até o fim contigo! está na 

hora, o senhor me chamou. Senhor, aqui estou! Senhor, aqui estou! 

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! chegou a minha vez! 

3. Todo o bem que na terra alguém fizer, Jesus no céu vai premiar. cem por 

um, já na terra ele vai dar, no céu vai premiar! no céu vai premiar! 

SEMANA DE PENTECOSTES – DE 23 A 29-05 

1 -AMBIENTAÇÃO: Mesa, toalha branca, Bíblia aberta, sete velas 

(representando os 7 dons), uma representação do Espirito Santo. 

2- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

ANIMADOR(A): Queridos irmãos e irmãs, nesse encontro, recordamos o 

cumprimento da promessa que Jesus fizera aos seus discípulos de que não os 

deixaria sós, enviando-lhes o Espírito Santo para conduzir os apóstolos e toda 

a Igreja. Celebramos a realização dessa promessa e somos convidados a nos 

alegrarmos com essa realização. Toda esta celebração é festiva e convoca à 

alegria! Com essa alegria, iniciemos nosso encontro invocando o Divino 

Espírito Santo sobre nós! 

TODOS: Vinde Espírito Santo.... 

ANIMADOR(A): Enviai o Vosso Espírito, Senhor,/ e da terra toda face 

renovai! 

TODOS: Enviai o Vosso Espírito, Senhor,/ e da terra toda face renovai! 



LEITOR(A) 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor!/ Ó, meu Deus e meu 

Senhor, como sois grande!/ Quão numerosas, ó Senhor, são Vossas obras!/ 

Encheu-se a terra com as Vossas criaturas! 

TODOS: Enviai o Vosso Espírito, Senhor,/ e da terra toda face renovai! 

LEITOR(A) 2: Se tirais o Seu respiro, elas perecem/ e voltam para o pó de 

onde vieram./ Enviai o Vosso espírito e renascem/ e da terra toda a face 

renovais. 

TODOS: Enviai o Vosso Espírito, Senhor,/ e da terra toda face renovai! 

LEITOR(A) 3: Que a glória do Senhor perdure sempre,/ e alegre-se o Senhor 

em Suas obras!/ Hoje, seja-Lhe agradável o meu canto,/ pois o Senhor é a 

minha grande alegria 

ANIMADOR(A): Vamos olhar agora os símbolos que estão expostos. Qual o 

significado deles para nós em nossa vida pessoal, comunitária e de Igreja? 

(tempo para partilha). 

REFRÃO ORANTE: Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de 

mim!... Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim! 

(acendem as 7 velas na mesa e canta-se o refrão orante por 7 vezes). 

3- INTRODUÇAO AO TEMA: 

ANIMADOR(A): O texto que refletiremos questiona a nossa missão 

evangelizadora. A exemplo do que pede o papa, o sentido da comunidade se 

realiza quando ela sai em missão e vai ao encontro das periferias existenciais. 

4 – A IGREJA NOS FALA: Doc 109 - CNBB 

ANIMADOR(A): Onde Jesus nos envia? Não há fronteiras, não há limites: 

envia a todos. Por isso o Papa Francisco apresenta um modelo missionário 

para os nossos tempos: a iniciativa de procurar as pessoas necessitadas da 

alegria e da fé; envolvimento com sua vida diária e seus desafios, tocando 

nelas a carne sofredora de Cristo; o acompanhamento paciente em seu 

caminho de crescimento na fé; o reconhecimento dos frutos, mesmo que 

imperfeitos; a alegria e a festa de cada pequena vitória. 

LEITOR(A) 1: O cristão é convidado a comprometer-se missionariamente, 

como tarefa diária, em levar o Evangelho às pessoas com quem se encontra, 

tanto aos mais íntimos como aos desconhecidos, de forma informal, durante 

uma conversa, espontaneamente em qualquer lugar, de modo respeitoso e 



amável. O primeiro momento é o diálogo, que estimula a partilhar alegrias, 

esperanças e preocupações. 

LEITOR(A) 2: O segundo momento é a apresentação da Palavra, sempre 

recordando o anúncio fundamental: o amor de Deus que se fez homem, 

entregou-se por nós e, vivo, oferece sua salvação e sua amizade. 

LEITOR(A) 3: O último momento, se parecer prudente e houver condições, é 

bom que esse encontro fraterno e missionário se conclua com uma breve 

oração que se relacione com as preocupações que a pessoa manifestou. 

LEITOR(A) 4: Só podemos imaginar uma comunidade de fé, que segue os 

passos de Cristo Jesus e busca nele o seu modo de vida, se vamos ao encontro 

do outro no seu lugar concreto, anunciando o próprio Senhor com sua 

presença amorosa. Uma palavra que seja vida é a mais eloquente ação 

missionária. É esta presença e este testemunho que o mundo espera das 

comunidades cristãs. Um desejo de cheiro de ovelha deve permear toda 

missão e preparar o caminho para o anúncio explícito de Jesus Cristo. 

5 – DEUS NOS FALA: 

CANTO ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 

1. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino. Ao Deus que é, que era e que 

vem, pelos séculos. Amém. 

LEITOR(A) 1: (Proclamar na Bíblia: (Jo 20, 19-23) 

6- PARTILHANDO 

1. O que o texto diz a você hoje? Qual a principal mensagem o evangelista 

João quer transmitir? 

2. O que você entende por Pentecostes? Qual o significado para nós cristãos 

tem essa celebração? 

3. Em que aspectos o atual momento histórico interpela o modo de viver a 

nossa missão à luz do Espírito Santo? 

7- REZANDO 

ANIMADOR(A): Irmãos e irmãs, confiantes da misericórdia de Deus e 

iluminados pelo Espirito Santo, façamos nossas preces: 



1- Senhor, iluminai pelo Espírito Santo a nossa Igreja, para que possa 

contemplar a realidade, distinguindo nela a ação do Espírito, identificando as 

sombras que negam o Reino de Deus e as luzes, sinais do que o próprio 

Senhor está realizando, rezemos: 

TODOS: Espírito Santo, aumentai a nossa fé, fortalecei nossa esperança! 

2- Senhor, que possamos olhar para cada pessoa, em especial a que sofre, nela 

enxergando o Cristo Senhor e, por isso, agindo firmemente em vista da 

superação de todo sofrimento, rezemos: 

TODOS: Espírito Santo, aumentai a nossa fé, fortalecei nossa esperança! 

3- Senhor, dai-nos a capacidade de ser reconciliadores no mundo; travando 

uma luta a fim de que cessem os ódios, a violência, o descaso, o abuso e a 

corrupção moral, social e política, que impedem a vida em sua plenitude, 

rezemos: 

TODOS: Espírito Santo, aumentai a nossa fé, fortalecei nossa esperança! 

Preces espontâneas...Oração do Pai nosso...Ave Maria... 

8- ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): Irmãos, cheios de fé e esperança, rezemos juntos essa 

oração. 

TODOS: Espírito Santo, que em Pentecostes manifestastes o poder de Deus, 

derramai sobre nós os vossos dons. Ajudai-nos a viver a Paz do Senhor nos 

seus caminhos e permanecei conosco. Santo Espírito Criador, criai em nós um 

amor grande e forte ao Pai e que nada possa apagar essa chama. Espírito da 

verdade, manifestai em nós o desejo de conhecer, propagar e viver a palavra 

do senhor. Que ela cresça em nosso coração e dê muitos frutos! Espírito Santo 

guiai-nos sempre e nunca vos distancie de nós. Amém. 

9- O QUE FICOU DO ENCONTRO 

ANIMADOR(A): Nas suas origens, o Pentecostes era uma festa agrícola 

judaica em que se ofereciam a Deus os melhores feixes da colheita. Era uma 

festa não só de alegria e de encontro das famílias, como também de partilha 

com os mais necessitados. Era celebrada sete semanas (cinquenta dias) depois 

da Páscoa, encerrando as solenidades pascais. Por isso, também se chamava 

Festa das Semanas. O evangelho desta celebração traz ao menos dois temas 

importantes em relação ao dom do Espírito: a alegria e a missão. Os 

discípulos, diante do Ressuscitado-Crucificado, alegram-se. O Senhor sopra 



sobre eles e lhes concede o Espírito, que os capacitará para sua missão: a 

reconciliação da humanidade com Deus. 

LEITOR(A) 1: O dom do Espírito já não se encontra restrito ao povo de 

Israel, representado pelos discípulos, mas cumpre a missão confiada por Jesus, 

no evangelho, de levar a reconciliação a todos os povos. O Espírito é o dom 

do Pai que, pela morte e ressurreição de Jesus, foi dado à sua Igreja, mas não 

pode ficar aprisionado nela ou por ela. A comunidade dos seguidores de Jesus 

deve ser também instrumento de vinda desse Espírito, por meio da oração e da 

presença de Jesus em seu meio. 

LEITOR(A) 2: O evangelho deste dia também nos chama a ser 

reconciliadores no mundo; a travar uma luta a fim de que cessem os ódios, a 

violência, o descaso, o abuso e a corrupção moral, social e política. A Igreja 

partilha a vida de Jesus quando, ao receber o seu Espírito, se compromete a 

lutar para que o evangelho saia do papel impresso e seja gravado nas suas 

ações; quando se compromete a ser, ela mesma, lugar e instrumento de 

reconciliação interna e externa. 

LEITOR(A) 3: Há na Igreja pessoas diferentes, com dons e ministérios 

diferentes, e isso é graça de Deus. A completa igualdade na Igreja tiraria seu 

dinamismo e beleza. Importa reconhecer que o Espírito Santo é quem nos faz 

todos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. E a missão de Cristo 

de levar a humanidade à reconciliação plena com Deus agora deve ser 

realizada por meio desse corpo. 

LEITOR(A) 4: Jesus, por sua paixão e ressurreição, reconciliou o mundo 

com Deus. Nós, seus representantes e enviados, devemos dar a conhecer ao 

mundo essa reconciliação. A unidade do Espírito Santo agindo na diversidade 

de dons e carismas é sinal manifesto da presença de Deus no mundo por meio 

da Igreja, comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. 

10- CANTO FINAL: 

1-Quando o Espirito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou A 

esperança na terra brotou e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. 

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao criador! Justiça e paz hão de reinar 

e viva o amor! 

2-Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da Justiça anunciou. O cego viu, o 

surdo escutou e os oprimidos das correntes libertou. 

3-Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. 

Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação! 



4-Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A 

força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador! 

ENCONTROS DE JUNHO 

SEMANA DA SANTÍSSIMA TRINDADE: De 30/05 a 05/06 

FELIZ O POVO QUE O SENHOR ESCOLHEU POR SUA HERANÇA. 

01-AMBIENTAÇÃO: Arrume uma mesa com uma toalha e coloque um 

crucifixo, a Bíblia e se possível, corte algumas cruzes de papel (uma para cada 

família participante). 

02-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL: 

ANIMADOR(A): Irmãos, sejam todos bem-vindos! Celebramos esta semana 

a Solenidade da Santíssima Trindade. O Deus que amamos e nos ama acima 

de todas as coisas, é sublime amor. Que a Graça do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo estejam conosco. 

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

ANIMADOR(A): Cantemos. 

Em Nome do Pai //Em nome do Filho//Em nome do Espírito Santo // 

Estamos aqui. 

Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, a teu dispor 

Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. 

03-INTRODUÇÃO AO TEMA: 

LEITOR(A) 1: Deus se faz presente no meio da humanidade através de Jesus 

e Ele garante sua presença permanentemente na comunidade que aceita a Boa 

Notícia e que se compromete a espalhar por todos os cantos, a justiça do 

Reino. 

LEITOR(A) 2: Vale notar a localização do acontecimento em Mateus: na 

Galileia. Aqui, “Galileia” significa mais do que um local geográfico. A 

Galileia era lugar da missão de Jesus, onde ele serviu os pobres e 

marginalizados. Voltar para a Galileia significava voltar para a prática de 

Jesus. Seria também um afastamento de Jerusalém, símbolo da sede de poder 

e dominação. 

LEITOR(A) 3: A Palavra nos ensina que quem quiser encontrar-se na sua 

vida com o Jesus Ressuscitado deve assumir o seu seguimento na prática das 



suas opções, aplicadas às condições e desafios da sociedade de hoje. O que 

significa assumir as opções práticas de Jesus no nosso mundo de consumismo 

e exclusão, de materialismo e descrença? Cabe a cada cristão indagar-se 

seriamente nesse sentido. 

04-A IGREJA NOS FALA: 

ANIMADOR(A): A comunidade divina – Pai, Filho e Espírito Santo – vive a 

dimensão do amor sem se contrapor um ao outro. São três pessoas distintas: o 

Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, e não se 

confunde a identidade de uma pessoa com outra, mas eles formam uma única 

realidade divina: um Deus que é uno e que não se divide. 

O Catecismo da Igreja Católica, nos diz: 

LEITOR(A) 1: Os cristãos são batizados «em nome» do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo, e não «nos nomes» deles porque não há senão um só Deus – o 

Pai Onipotente, o Seu Filho Unigénito e o Espírito Santo: a Santíssima 

Trindade (Nr 233). 

LEITOR(A) 2: O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e 

da vida cristã. E, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz 

que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na «hierarquia 

das verdades da fé». «Toda a história da salvação não é senão a história do 

caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e 

Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e Se une aos homens que se 

afastam do pecado» (Nr 234) 

05-DEUS NOS FALA:  

LEITOR(A) 1: Mt 28, 16-20 

CANTEMOS:  

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) GLÓRIA AO PAI, AO 

FILHO E AO ESPÍRITO DIVINO AO DEUS QUE É, QUE ERA E QUE 

VEM, PELOS SÉCULOS. AMÉM! 

06-PARTILHANDO-  

ANIMADOR(A): 

1- Ouvimos que os onze foram para a Galileia à montanha que Jesus lhes 

havia indicado. Subir a montanha é estar em oração, ficar mais perto de Deus. 

Temos seguido a indicação de Jesus? 



2- Aparecendo diante dos Seus discípulos, pela última vez depois de ter 

ressuscitado, Jesus não se abalou quando viu que alguns ainda duvidavam. Ele 

conhecia a fraqueza humana. Sabemos dar testemunho de Jesus ou ainda 

duvidamos? 

3- Jesus falou com autoridade para que os discípulos continuassem aqui na 

terra a missão de formar discípulos Dele e batizá-los no Nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. Este mandato é também para nós, hoje? 

4- Jesus nos fez uma promessa:” Eis que estou com vocês todos os dias, até o 

fim dos tempos!” Comente. 

7-REZANDO-  

ANIMADOR(A): Com o pensamento de que somos o povo que o Senhor 

escolheu, cada família pegue uma cruz de papel e a coloque aos pés do 

crucifixo, fazendo o sinal da cruz e dizendo: FELIZ O POVO QUE O 

SENHOR ESCOLHEU POR SUA HERANÇA. 

TODOS: Jesus, nos ajude a também assumir a Palavra do Evangelho com 

coragem e ousadia ouvindo quando Ele nos diz: “ide e fazei discípulos meus 

todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. 

8-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): A palavra de Jesus confirma a nossa missão de 

missionários do reino. Somos enviados pela Santíssima Trindade, primeira 

Comunidade e modelo de Unidade no Amor. A nossa missão é observar tudo 

o que Jesus nos ordenou e todos os dias de nossas vidas, lembraremos da 

promessa de Cristo: “Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos 

tempos”! 

TODOS: Pai, guarde-me e me proteja, que Tuas mãos estejam estendidas 

sobre minha cabeça e meu coração. Jesus, Tu és minha esperança, morreste na 

cruz, pelos meus pecados, lutou e luta pela minha vida. Espírito Santo, nos 

fortaleça e nos conforte. Santíssima Trindade, creio que protegerá a minha 

saída e minha chegada, desde agora e para sempre! Amém! 

REZEMOS: PAI NOSSO E AVE MARIA. 

9-O QUE FICOU DO ENCONTRO: 

LEITOR(A) 1: Para você qual o significado da oração: Em Nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo? – Você tem consciência do que é dizer ou fazer 

alguma coisa em Nome da Trindade? 



LEITOR(A) 2: “Fazer algo em nome de alguém” significa a concessão de 

poder para outra pessoa. Por exemplo, um policial não tem autoridade se esta 

não lhe fosse dada pela lei. Por isso, ao deter um criminoso em flagrante, o 

policial poderá dizer: “Preso em nome da Lei”, em outras palavras, “Estou lhe 

prendendo com a autoridade que a lei me dá”. Por isso podemos afirmar sem 

medo de errar que existe uma íntima relação entre fazer algo em nome de uma 

pessoa e a autoridade que esta pessoa confere a outrem. 

LEITO(A) 3: Estes exemplos simples foram citados apenas para mostrar a 

forte relação entre fazer algo em nome de alguém e sua autoridade. A 

autoridade é de Cristo, a recomendação é que os discípulos batizem em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

10-CANTO FINAL 

Glória a Deus nos altos céus//paz na terra a seus amados a vos louvam, rei 

celeste//os que foram libertados. 

Deus e pai, nós vos louvamos//adoramos, bendizemos damos glória a vosso 

nome//vossos dons agradecemos!  

Senhor nosso, Jesus Cristo// unigênito do Pai, vós, de Deus, cordeiro 

santo//nossas culpas perdoai!  

Vós, que estais junto do Pai//como nosso intercessor acolhei nossos 

pedidos//atendei nosso clamor!  

Vós somente sois o santo//o altíssimo, o Senhor com o Espírito Divino// de 

Deus Pai no esplendor! 

10ª SEMANA DO TEMPO COMUM: De 06/06 a 12/06 

NO SENHOR, TODA GRAÇA E REDENÇÃO 

1- AMBIENTAÇÃO: Colocar numa mesa uma imagem ou figura da Sagrada 

Família de Nazaré, a Bíblia e uma vela. Peça aos participantes para trazerem 

fotos de sua família, ou os nomes escritos. 

2- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL: 

ANIMADOR(A): Amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida a ouvir sua 

palavra e a colocar em prática. Peçamos que o Pai derrame sobre nossas 

famílias muitas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Amém! 

CANTEMOS: 



Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas! / Ilumina, ilumina, /cada 

passo das nossas famílias! (2x). 

TODOS: Ao contemplarmos a Sagrada Família, podemos entender que a 

família deve ser um modelo de responsabilidade, de oração e de amor. 

3- INTRODUÇÃO AO TEMA: 

ANIMADOR(A): Vamos agora fazer algumas considerações sobre a Palavra 

que iremos refletir. 

LEITOR(A) 1: O Evangelho nos apresenta um homem excessivamente 

procurado pelas pessoas a ponto de não ter tempo para se alimentar. Ele 

também foi considerado louco por seus próprios parentes. Os doutores da Lei, 

ou seja a elite religiosa e intelectual, o tinham como possuído pelo demônio. 

LEITOR(A) 2: Sua mãe e seus primos não conseguem entrar na casa onde 

Ele está. Aproveitando essa situação, o Senhor resolve dar uma outra 

dimensão à sua relação consanguínea com Maria e os primos. Ele diz que 

laços mais fortes que o sangue os unem. 

LEITOR(A) 3: Esses laços mais fortes são o empenho em fazer a vontade de 

Deus, como Ele fez. Jesus Cristo, o verdadeiro Homem, o Messias, o 

Redentor, nos trouxe a vida eterna fazendo a vontade do Pai. 

4- A IGREJA NOS FALA: 

LEITOR(A) 1: O Texto Base da Campanha da Fraternidade no seu número 

139 nos dá uma mostra de como deve ser a comunidade que faz a vontade do 

Pai: “As comunidades cristãs são chamadas a serem um espaço que gera 

esperança e possibilita sonhar, exercitar e concretizar esta Boa-Nova de que 

podemos ser protagonistas de histórias sem discriminações, preconceitos e 

violências. Uma comunidade viva e coerente com o Evangelho esforça-se para 

experimentar esta nova realidade revelada em Cristo, ou seja, sem relações de 

injustiça, de poder opressor, de desigualdade, abuso e orgulho. 

5- DEUS NOS FALA:  

LEITOR(A) 1: Mc 3,20-35 

CANTO : 

Buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e tudo mais vos será 

acrescentado, aleluia, aleluia.... 



Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Que procede da boca de 

Deus, aleluia, aleluia. 

6-PARTILHANDO: 

ANIMADOR(A): 

1- O Evangelho de hoje mostra Jesus numa casa e sendo contestado e mal- 

compreendido pelos familiares e pelas autoridades religiosas. Qual é o valor 

da casa neste contexto, e o que precisamos fazer para que nossos lares também 

acolham a Palavra? 

2- Se toda a atividade de Jesus, desde o início do seu ministério, consistia no 

anúncio do Reino de Deus e, consequentemente, a eliminação do mal, a 

acusação dos mestres da lei tinha algum fundamento? 

3- A introdução “em verdade vos digo” significa que aquilo que está para ser 

anunciado é de fundamental importância para o auditório: o pecado contra o 

Espírito Santo é imperdoável. Mas, qual é mesmo o pecado contra o Espírito 

Santo? É aquilo que os mestres da lei estavam fazendo: lúcida e 

voluntariamente, eles negavam a ação de Deus em Jesus. Comente. 

6-REZANDO: 

LEITOR(A) 1: Perante uma atitude de vida incoerente, na qual o projeto de 

Deus não é assumido e a discriminação se torna mais forte, Jesus faz um 

questionamento: “quem é minha mãe e meus irmãos?” (Mc 3,33). Senhor, nos 

ensine a aceitar a missão de Jesus. 

TODOS: É preciso ser obediente a Deus, porque no centro está o ser humano 

e suas necessidades. Estar sentado à sua volta é estar atento aos seus 

ensinamentos. No Senhor toda graça e redenção. 

LEITOR(A) 2: Jesus olhando para os que estavam sentados ao seu redor, 

disse: ‘Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, 

esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe” (v. 33-35). 

TODOS: Com essa afirmação, ao invés de menosprezar os seus familiares, 

ele está dando a oportunidade de também eles entrarem na dinâmica do Reino 

de Deus. No Senhor, toda graça e redenção. 

LEITOR(A) 3: Para fazer parte da comunidade de Jesus, o único critério e 

exigência é tornar-se discípulo ou discípula; para isso, é necessário ouvir a sua 

palavra e fazer a vontade de Deus. 



TODOS: A adesão ao Reino exige uma conversão completa, ou seja, 

mudança de mentalidade, inclusive na concepção de família. O seguimento a 

Jesus não comporta meios termos. Seu projeto de vida exige tomada de 

decisão. No Senhor, toda graça e redenção. 

06-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

TODOS: Maria, Mãe das Mães, ensine-nos com sua humildade e fé. Permita 

que nossas famílias consigam também “entrar na casa”, desfrutar da 

intimidade de seu Santo Filho e que nessa experiência, possamos estar 

sedentos de dignidade, de justiça e de amor. Que participemos do banquete da 

vida, da aproximação com o outro como espaço de diálogo e compreensão. 

Ensine-nos a romper com o sistema de opressão que há em nossa sociedade e 

que sua Proteção nos chegue como aconchego. Amém! 

07-O QUE FICOU DO ENCONTRO: 

ANIMADOR(A): Consideremos alguns elementos nas palavras de Jesus. 

Respeito ao poder de Jesus. Se a origem do poder de Jesus provém de 

Satanás, então é um reino dividido que nunca conseguiria ficar em pé. Utiliza 

também a imagem da família que, se estiver dividida em grupos, nunca poderá 

subsistir. 

Respeito aos escribas. O pecado contra o Espírito Santo é uma referência à 

rejeição da força reconciliadora de Deus que se revela na atuação de Jesus 

vencendo todo o mal. E termina o texto que ouvimos hoje com a imagem de 

pessoas que “estavam sentadas ao seu redor”. É uma nova família que está se 

constituindo, que são aqueles que conseguem entrar na intimidade dele, que 

têm olhos para ver e ouvidos para entender. 

Vamos refletir ao longo desta semana: 

Estamos atentos à Palavra e nos deixamos transformar por ela e ser, assim, 

integrantes do Reino que ele nos convida a construir? 

6- CANTO FINAL: 

1-Que nenhuma família comece em qualquer de repente/Que nenhuma família 

termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de 

mente/E que nada no mundo separe um casal sonhador! 

2-Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte/ Que ninguém interfira 

no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum 

horizonte/ Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois 



3-Que a família comece e termine sabendo onde vai/E que o homem carregue 

nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, 

aconchego e calor/E que os filhos conheçam a força que brota do amor! 

Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! // Abençoa, Senhor, a minha 

também(bis) 

4-Que marido e mulher tenham força de amar sem medida/Que ninguém vá 

dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo, o 

sentido da vida/Que a família celebre a partilha do abraço e do pão! 

5-Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos/Que o ciúme 

não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que 

tem maior brilho/Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois 

6-Que a família comece e termine sabendo onde vai/E que o homem carregue 

nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, 

aconchego e calor/ E que os filhos conheçam a força que brota do amor! 

11ª SEMANA DO TEMPO COMUM: De 13/06 a 19/06 

COMO É BOM AGRADECERMOS AO SENHOR 

1-AMBIENTAÇÃO: Coloque uma toalha branca ou verde. Um potinho com 

sementes, a bíblia aberta. E um cartaz com a palavra Gratidão. 

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL: 

ANIMADOR(A): Meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! Que a alegria de 

estarmos reunidos nos abra a mente e o coração! Em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo! 

TODOS: Como é bom agradecermos ao Senhor! E cantar salmos de louvor ao 

Deus Altíssimo! Anunciar pela manhã vossa bondade! E o vosso amor fiel, a 

noite inteira! 

ANIMADOR(A): Vemos o cartaz com a palavra gratidão. É este o 

sentimento que precisa inundar nosso coração. Estas sementes representam a 

esperança de que novos frutos surgirão! Toda grande obra tem pequenos 

começos. 

3-INTRODUÇÃO AO TEMA: 

LEITOR(A) 1: O Espírito Santo é que nos conduz pelos caminhos das 

parábolas de Jesus nos mostrando o seu significado e o que esta palavra nos 

leva a viver. 



LEITOR(A) 2: A semente que germina e cresce por si mesma exprime a ação 

de Deus que comunica amor e vida a todos, sabemos que ele faz no silêncio 

do chão a semente brotar. Bem diferente dos poderosos deste mundo que 

semeiam a fome e a morte. 

LEITOR(A) 3: A segunda parábola, da inexpressiva semente que se 

transforma em uma árvore acolhedora dos pássaros, exprime que a fé dos 

discípulos, desprezível diante do mundo, pode gerar o mundo novo de 

fraternidade e paz. A prática e o ensino de Jesus são caminho e luz. 

4-A IGREJA NOS FALA: 

ANIMADOR(A):O Texto Base da Campanha da Fraternidade “Cristo é a 

nossa paz: Do que era dividido fez uma unidade”, no seu Número 136, nos 

diz: 

“Em Cristo, a Boa-Nova de paz é oferecida para todas as pessoas a fim de se 

construir uma nova humanidade, que não esteja dividida, nem orientada pela 

violência e pelas divisões, mas animada e alicerçada no amor, na graça de 

Deus e na unidade que se realiza pelo Espírito Santo. (Ef 2,18). Esta 

transformação é a esperança de que uma nova humanidade é possível.” 

Peçamos a Deus que faça a graça da semente do amor frutificar no coração da 

humanidade! 

5-DEUS NOS FALA:  

CANTO DE ACLAMAÇÃO:  

Aleluia, aleluia, aleluia, / aleluia, aleluia! (bis)  

Semente é de Deus a palavra, / o Cristo é o semeador; todo aquele que o 

encontra/ vida eterna encontrou! 

LEITOR(A) 1: MC 4, 26-34 

6-PARTILHANDO:  

ANIMADOR(A): 

1-Nosso coração é a terra onde Jesus lança a semente. Como a tenho 

cultivado? Que frutos tem dado? 

2-Jesus fala a cada um segundo as suas capacidades. Ouço o que Ele me diz? 



3-A semente que germina por si mesma, é pura manifestação do amor de 

Deus. Tenho entendido o tempo de Deus em minha vida? Sou grata a Deus 

por cada dia? 

4-Na segunda parábola encontramos a visão externa do Reino. Os cristãos 

eram um pequeno grupo insignificante, assim como é a semente da mostarda 

que se parece com a cabeça de um alfinete, até que se transforma numa grande 

árvore. Também nós ajudamos com nosso testemunho a implantar o Reino de 

Deus? 

7-REZANDO: 

LEITOR(A) 1: O agricultor faz sua vida independente e a semente nasce e 

cresce sem ter nada que ver com o agricultor fora o fato de ser semeada por 

ele no início. Deste modo Paulo pode afirmar: Eu plantei, Apolo regou; mas 

era Deus quem fazia crescer. Aquele que planta nada é; aquele que rega nada 

é; mas importa somente Deus, que dá o crescimento (1 Cor 3, 6-7). Assim, na 

continuação dirá Jesus: Pois por si mesma a terra frutifica primeiramente a 

erva, depois a espiga, depois o trigo pleno na espiga. 

TODOS: Como é bom agradecermos ao Senhor! E cantar salmos de louvor ao 

Deus Altíssimo! Anunciar pela manhã vossa bondade! E o vosso amor fiel, a 

noite inteira! 

LEITOR(A) 2: A parábola, nos fala de uma inexpressiva semente que se 

transforma em uma árvore acolhedora dos pássaros, ela exprime que a fé dos 

discípulos, desprezível diante do mundo, pode gerar o mundo novo de 

fraternidade e paz. A prática e o ensino de Jesus são caminho e luz. 

TODOS: Como é bom agradecermos ao Senhor! E cantar salmos de louvor ao 

Deus Altíssimo! Anunciar pela manhã vossa bondade! E o vosso amor fiel, a 

noite inteira! 

LEITOR(A) 3: Achamos que devemos estar todo o dia preocupados, como se 

o crescimento do Reino dependesse de nós? 

TODOS: Diz Santo Inácio de Loyola: «Age como se tudo dependesse de ti, 

mas consciente de que na realidade tudo depende de Deus» 

8-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): Jesus, ensina-nos, como ensinava a seus discípulos. 

Desejamos seguir suas pegadas. É preciso de vez em quando, fazer uma 

parada, descansar um pouco das preocupações do dia a dia, das tarefas, do 

olhar preocupado e deixar tudo nas mãos de Deus. 



TODOS: Torne-nos capazes de viver nossa fé com uma confiança ilimitada 

em Deus, que é quem faz crescer a semente. 

LEITOR(A) 1: Jesus está tentando despertar a inquietude de busca do sentido 

mais profundo naqueles que o escutavam. A semente cresce, mas não cresce 

no nosso ritmo! 

TODOS: ORAÇÃO - SEMENTE DO REINO- 

-Como se arriscará o camponês a semear sem ver já todo o trigal no punho 

apertado cheio de sementes? 

-Como olhar a terra com olhos de esperança sem ver já o bosque nas sementes 

aladas de carvalho levadas pelo vento? 

-Como sonhará o jovem casal sem sentir já no embrião todos os risos e as 

brincadeiras dos filhos? 

-Como entregar-se pelo pequeno, sem ver com olhos novos a utopia do Reino 

no brotar germinal que apenas rompe a casca do medo? 

9-O QUE FICOU DO ENCONTRO: 

LEITOR(A) 1: Uma certeza é evidente: o Reino é uma realidade que não se 

pode ignorar. História humana, que seria uma revolução e uma conquista, não 

violenta mas no interior do homem, e que deveria mudar a religião em 

primeiro lugar e as relações sociais em segundo tempo.  

LEITOR(A) 2: Como falava Bento XVI, sobre este texto: “A debilidade é a 

força da semente, o romper-se é o seu poder. E assim é o Reino de Deus: uma 

realidade humanamente pequena, formada por quantos são pobres no coração, 

por quem não confia na própria força, mas na força do amor de Deus, pelos 

que não são importantes aos olhos do mundo; e no entanto, é precisamente 

através deles que irrompe a força de Cristo e transforma aquilo que é 

aparentemente insignificante.” 

LEITOR(A) 3: Pensemos então em nossos critérios, no nosso olhar e tantas 

vezes juízo sobre as pessoas. Somos levados a estar o dia todo conectados, 

fazendo coisas sem saber nem muito bem seu sentido. Vivemos na cultura do 

imediato, do ativismo, da desconfiança uns para os outros desvalorizando-os 

segundo seu nível social, cultural, religioso. Jesus está-nos fazendo uma 

proposta totalmente contrária a que temos continuamente ao nosso redor. 

LEITOR(A) 4: Não basta ouvir uma vez aleatoriamente; é necessário sentar 

com Jesus e ruminar a sua palavra para, de fato, ela frutificar na vida de cada 

um. O evangelista não via a multidão como uma massa excluída, em oposição 



ao privilégio dos discípulos, mas como uma primeira etapa do discipulado. A 

Palavra que ecoa no meio da multidão, de modo tímido e anônimo, é capaz de 

germinar, crescer e frutificar, gerando assim novos discípulos e discípulas 

para o Reino. 

LEITOR(A) 5: Assim é a Palavra na vida das pessoas: a comunidade não 

pode cobrar respostas imediatas, nem moldar as pessoas; cada um e cada uma 

tem seu jeito próprio de fazer a Palavra germinar dentro de si. À comunidade, 

cabe a paciência e o discernimento para reconhecer o tempo de plantar e o 

tempo de colher. 

10-CANTO FINAL 

Vou cantar teu amor, /ser no mundo um farol. Eis-me aqui senhor, /vem abrir 

as janelas do meu coração. E então falarei,/ imitando tua voz. Creio em ti 

Senhor,/ nas pegadas deixadas por ti vou andar.  

Vou falar do teu coração, /com ternura nas mãos e na voz proclamar que 

a vida é bem mais/ do que aquilo que o mundo ensina e cantar./ Cantar 

um canto ensinado por Deus,/ com poesia ensinar nossa fé,/ plantar o 

chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar./ Pra realizar o 

que o mestre ensinou,/ viemos cear, restaurar o coração,/ fonte de vida no 

altar a brotar,/ a nos alimentar.  

Celebrar meu viver/ pra no mundo ser mais./ Faz de mim Senhor, aprendiz da 

verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver/ neste vinho, neste pão./ Quero 

ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. 

12ª SEMANA DO TEMPO COMUM: De 20/06 a 26/06  

QUEM É ESTE A QUEM ATÉ O VENTO E O MAR OBEDECEM? 

1-AMBIENTAÇÃO: Numa mesa colocar a Bíblia, uma vasilha com água e 

se possível fazer barquinhos de papel e em cada um colocar o nome de cada 

família participante. 

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL: 

ANIMADOR(A): Meus irmãos, hoje em nossa reflexão Jesus nos chama para 

enfrentar a fúria do mar. No Evangelho ele não apenas mandou que os 

discípulos fossem sozinhos, mas se dispôs a ir junto com eles. É assim que 

vamos iniciar nosso encontro, confiantes que Jesus está conosco. 

TODOS: Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do 

Vosso Santo Nome. Nunca a vossa providência abandona aqueles que formais 



solidamente no vosso amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 

Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém! 

ANIMADOR(A): Vemos na ambientação água, símbolo de tantas coisas, mas 

hoje representando o mar. Vemos os barquinhos e pedimos que Jesus ajude 

nossas famílias, a enfrentar todas as tempestades. Que Ele, em sua infinita 

bondade possa estar conosco nestes barcos. 

3- INTRODUÇÃO AO TEMA: 

LEITOR(A) 1: A liturgia deste domingo mostra-nos que em Jesus reside a 

força de Deus e os pormenores do Evangelho vão-nos revelar a aplicação 

concreta à nossa vida quotidiana. A convicção de que Cristo está sempre no 

meio de nós é razão para o otimismo que deve presidir a fé de cada cristão. 

Pensemos nas muitas vezes que a nossa fé vacilou e peçamos perdão ao 

Senhor 

LEITOR(A) 2: Foi um dia pesado, de muito trabalho. Terminado o discurso 

das parábolas, Jesus diz: “Vamos para o outro lado!”. De tão cansado, Jesus 

deita e dorme. Este é o quadro inicial que Marcos pinta. Apresenta-nos um 

Jesus bem humano. 

LEITOR(A) 3: Na Bíblia, muitas vezes mar não tem só o sentido de grande 

extensão de água, mas também símbolo de perigo e das forças do mal. São 

também símbolos de agitação, ligados ao mar, ventos fortes. Em muitas 

situações parece que “as águas do mar da vida querem te afundar” e se não for 

a mão de Deus para ajudar, é difícil sobreviver. 

4-A IGREJA NOS FALA: 

ANIMADOR(A): A nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti pretende 

responder à seguinte questão: "Quais são os grandes ideais mas também os 

caminhos concretos para aqueles que querem construir um mundo mais justo e 

fraterno nas suas relações quotidianas, na vida social, na política e nas 

instituições". Ela é uma forma a incentivar a vivência dos valores do 

Evangelho. O Papa revela que a pandemia da Covid-19, "irrompeu de forma 

inesperada quando eu estava escrevendo esta carta", a Fratelli Tutti quer 

mostrar que "ninguém se salva sozinho" e que chegou realmente o momento 

de "sonhar como uma única humanidade", na qual somos "todos irmãos". 

Então, estamos no mesmo barco, e não devemos esquecer que Jesus está 

conosco! 

5-DEUS NOS FALA: Mc 4, 35-41 

CANTO DE ACLAMAÇÃO:  



A alegria está no coração, /de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só 

tem aquele// que já conhece aJjesus. 

O sentimento mais precioso que vem de nosso Senhor. É o amor que só 

tem quem já conhece a Jesus.  

Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas/aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia, aleluia.  

6-PARTILHANDO: 

LEITOR(A) 1: Os apóstolos ainda não sabiam o que iriam encontrar e 

encarar, no entanto, despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Pela 

narrativa podemos perceber que não foram eles que entraram na barca de 

Jesus, mas foi Jesus quem entrou na barca deles, para fazer-lhes companhia 

durante a travessia. O que nos falta para também nós deixarmos Jesus subir 

conosco na barca de nossa vida? 

LEITOR(A) 2: Quando convivemos com Jesus nós também percebemos que 

em algum momento da nossa caminhada, (“ao cair da tarde”), Ele também nos 

convoca a nos afastar da multidão para ir mais além, para o outro lado, quem 

sabe, para alguma mudança de atitude e de mentalidade. Qual tem sido nossa 

resposta? 

LEITOR(A)3: Para os membros das comunidades, Jesus parece estar 

dormindo, mas Jesus quer mostrar-lhes que o contrário da fé não é a 

incredulidade, mas sim o medo. E que o medo impede de compreender Jesus 

como o Senhor da vida, que triunfa sobre a morte. Com este pensamento 

comente sobre o motivo do relato da tempestade acalmada. 

7-REZANDO: 

TODOS: Tudo está tão confuso, turbulento que acreditamos que Jesus não 

está “ligado” no que nos está acontecendo. Na hora que a Palavra diz que os 

discípulos resolvem acordar Jesus sei que para nós seria como rezar, pedir 

auxílio, já que neste momento somos impotentes. Os problemas aparecem e 

nos fazem sentir medo, desespero, e até mesmo desafiam nossa fé, mas algo 

em nós é maior que o medo e a fraqueza e nos faz pedir, clamar por ajuda, e 

prontamente Ele vem e resolve tudo, acalma nossas águas exaltadas, acalma 

os ventos e tudo volta ao normal. 

8-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): Cada família agora pegue o barquinho com seu nome e 

levantando-o chamemos Deus de Pai. Pai Nosso.... 



Maria é a fonte onde brota a fé, rezemos Ave Maria.... 

TODOS: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Pai, concede-

me uma fé profunda que permita manter-me sereno em meio às tribulações 

desta vida, certo de que está comigo o Senhor. E com ele tudo vencerei! DAI 

GRAÇAS AO SENHOR, PORQUE ELE É BOM, PORQUE ETERNA É A 

SUA MISERICÓRDIA! 

9-O QUE FICOU DO ENCONTRO: 

LEITOR(A) 1: Este sono profundo não é só sinal do grande cansaço, é 

também expressão da confiança tranquila que ele tem em Deus. O contraste 

entre a atitude de Jesus e a dos discípulos é grande! 

LEITOR(a) 2: Jesus acorda, não por causa das ondas, mas por causa do grito 

desesperado dos discípulos. Primeiro, ele se dirige ao mar e diz: Fique quieto! 

Cale-se! Acalme-se! E logo o mar se acalma. Não se trata de uma ordem de 

Jesus que tem efeitos mágicos. Marcos não quer mostrar que Jesus pode 

mudar as leis da natureza. Quer mostrar que Jesus é uma presença que vence 

os poderes do mal e traz de novo coragem e confiança para os seguidores que 

estão assustados com as dificuldades e perseguições. 

LEITOR(A) 3: Em seguida, se dirige, aos discípulos e diz: “Por que vocês 

têm medo? Ainda não têm fé?” Os discípulos não sabem o que responder e se 

perguntam: “Quem é este homem a quem até o mar e o vento obedecem?” 

Jesus parece um estranho para eles! Apesar da longa convivência, não sabem 

direito quem ele é. Quem é este homem? E até hoje, é esta mesma pergunta 

que nos leva a continuar a leitura do Evangelho. 

LEITOR(A) 4: É preciso confiar e acreditar que Ele está no comando, que 

apesar daquele momento, Deus tudo pode e jamais vai nos abandonar, e 

certamente, aquela turbulência foi necessária para nosso crescimento, 

fortalecimento. Jesus vem em nosso auxílio, acalmar os ventos e nos levar à 

calmaria. É preciso fé para crer que o impossível Ele pode realizar. 

10-CANTO FINAL 

1-Se as águas do mar da vida quiserem te afogar//Segura na mão de Deus e 

vai Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar// Segura na mão de Deus e 

vai 

Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus//Pois ela, ela te 

sustentará Não temas, segue adiante, e não olhes para trás//Segura na 

mão de Deus e vai 



2-Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada//Segura na mão de Deus e 

vai. Orando, jejuando, confiando e confessando//Segura na mão de Deus e vai 

3-O Espírito do Senhor sempre te revestirá// Segura na mão de Deus e vai. 

Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará// Segura na mão de Deus e va 

13ª SEMANA DO TEMPO COMUM: De 27/06 a 03/07 

EU VOS EXALTO, Ó SENHOR, POIS ME LIVRASTES E 

PRESERVASTES MINHA VIDA DA MORTE 

1-AMBIENTAÇÃO: Numa mesa colocar Bíblia, uma imagem de Jesus ou 

um crucifixo e amarre uma fita para que possa ser tocada. Caso não tenha a 

imagem, a fita pode estar dentro da Bíblia. 

2-ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL: 

ANIMADOR(A): Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-

vindos! Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. 

TODOS: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes//e preservastes minha 

vida da morte! 

LEITOR(A) 1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes/e não deixastes rir 

de mim meus inimigos! Vós tirastes minha alma dos abismos/ e me salvastes, 

quando estava já morrendo! 

LEITOR(A) 2. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel/ dai-lhe graças e invocai 

seu santo nome! Pois sua ira dura apenas um momento,//mas sua bondade 

permanece a vida inteira.  

LEITOR(A) 3. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! // Sede, Senhor, o 

meu abrigo protetor! Transformastes o meu pranto em uma festa, /Senhor meu 

Deus, eternamente hei de louvar-vos! 

3-INTRODUÇÃO AO TEMA: 

ANIMADOR(A): Nos dois episódios deste Evangelho nós vamos perceber 

que a Fé expectante foi o maior motivo para que acontecessem aquelas curas. 

No meio daquele povo que comprimia Jesus havia duas pessoas que tinham 

convicção do que esperavam Dele, se aproximaram e testemunharam a sua fé, 

por isso, receberam a cura. 

LEITOR(A) 1: A fé expectante é aquela que nos faz ter a convicção de que 

receberemos a graça. Desta forma, podemos avaliar o grande valor que tem a 



nossa fé quando, seguimos Jesus no meio da multidão e nos aproximamos 

dele nos distinguindo dos outros. 

LEITOR(A) 2: Muitas vezes, seguimos a Jesus mas não temos consciência do 

que almejamos, nem tampouco conhecemos a realidade da nossa vida e das 

nossas reais necessidades. Queremos tudo e não conseguimos nada, não 

damos testemunho de confiança e ficamos parados. 

TODOS: Deus espera de nós, primeiramente, o anseio e, principalmente, que 

tenhamos consciência do que queremos, do que desejamos e qual é a nossa 

enfermidade. Ele espera que nós também nos aproximemos para tocá-Lo, com 

confiança! 

4- A IGREJA NOS FALA: 

ANIMADOR(A): O Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium : A Alegria do 

Evangelho, «não pode haver verdadeira evangelização sem o anúncio 

explícito de Jesus como Senhor»”. Somos chamados a anunciar o Evangelho, 

que somos um povo que peregrina e evangeliza. Destaca ainda o Querigma, 

ou primeiro anúncio. “É o fogo do Espírito que se revela e comunica a 

misericórdia infinita do Pai. É o mais fundamental da mensagem do 

Evangelho. É o primeiro não por ordem, mas por qualidade, “é o anúncio 

principal, aquele que sempre se tem de voltar! 

5-DEUS NOS FALA: – Mc 5,21-43 

CANTO DE ACLAMAÇÃO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  

No Senhor ponho a minha esperança // espero em sua palavra. 

6-PARTILHANDO: 

ANIMADOR(A): Jairo era chefe de uma sinagoga. Entre as suas atribuições 

estava interpretar a lei, decidir sobre questões legais, administrar a justiça, a 

direção do culto na sinagoga, ele era alguém influente em sua comunidade. 

Mesmo assim não duvidou e rogava a Jesus “com insistência” pela cura de sua 

filha. Como podemos viver hoje este exemplo? 

LEITOR(A) 1: Acompanhando Jairo, Jesus para, dá atenção a uma mulher 

excluída que o toca e fica curada. A dedicação ao chefe da sinagoga não 

distrai Jesus da atenção para com os pobres excluídos, e até os prioriza. Hoje 

como nossa sociedade enxerga os excluídos? 



LEITOR(A) 2: Você está vivendo uma situação parecida com a de Jairo? 

Talvez não com uma filha à beira da morte, mas com alguma situação sobre a 

qual você já não tem mais controle? Você já usou todos os seus recursos, a sua 

inteligência e a sua influência para solucionar essa questão, mas nada mudou? 

7-REZANDO: 

LEITOR(A) 1:O chefe da sinagoga, sem alternativa para a doença da filha, 

foi procurar a Jesus. Mas aqueles que conhecem o Filho de Deus como seu 

salvador não precisam esperar. Podem suplicar e clamar por socorro em 

qualquer tempo. 

LEITOR(A) 2:As coisas andam complicadas? Parece que nada dá certo? 

Parece que na batalha da vida você sempre está perdendo? Os problemas são 

maiores que sua capacidade para resolvê-los? Faça como Jairo, prostre-se aos 

pés de Jesus e suplique que Ele chegue até a sua casa! O Senhor Jesus 

prontamente atendeu ao chamado do chefe da sinagoga e também vai atender 

ao seu chamado. 

LEITOR(A) 3: A tristeza em minha e na tua vida também desaparece quando 

permito, a entrada de Cristo. 

TODOS: Estamos hoje diante de dois casos sobre os quais o poder de Deus na 

pessoa de Jesus se manifesta. Assim a minha e a tua oração devem ser um 

passo de fé: “em tudo porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 

necessidades, pela oração e pela súplica, com ações de graça”. Com Jesus e 

pela força da oração tudo pode ser mudado! 

8-ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO: 

ANIMADOR(A): Cada participante enquanto cantamos vai até a mesa e toca 

na fita do crucifixo ou da Bíblia com a mesma fé que a mulher tocou o manto 

de Jesus e pensa na graça que precisa ser alcançada. 

1-Ensina-me Senhor o teu caminho//Ensina-me Senhor o que é amar//Hoje eu 

me prostro aos teus pés//Pedindo-te para me perdoar 

2-Ensina-me a entender tuas palavras//Só porque em ti quero viver//Unja meu 

Senhor a minha vida// Sopre o teu Espírito em mim 

Toque em mim, Senhor//Toque o meu coração Senhor Faz de mim um vaso 

novo// Só para te louvar. 

Toque em mim Senhor//Toque o meu coração Senhor//Faz de mim um vaso 

novo. Só para te adorar. 



9-O QUE FICOU DO ENCONTRO: 

LEITOR(A) 1: Jairo, o chefe da sinagoga, aproximou–se de Jesus, caiu a seus 

pés e foi determinado quando disse ao Mestre: “minha filhinha está nas 

últimas, vem e põe as mãos sobre ela!” 

LEITOR(A) 2: A hemorroísa, por sua vez, também enfrentou uma multidão 

para tocar em Jesus. Ela não se importou em expor a sua enfermidade que 

àquela época era considerada uma maldição e caiu aos pés de Jesus contando-

lhe toda a verdade. 

LEITOR(A) 3: Assim também Jesus quer que façamos, que sejamos 

transparentes e verdadeiros nas nossas súplicas. Mesmo passando pelo 

vexame de ter os nossos segredos revelados, em nome da fé, nós 

conseguiremos a cura e a libertação das nossas misérias! A Fé, portanto, é a 

nosso maior motivação para tocar em Jesus! 

10-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!  

1- 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!  

2-Ele pôs em minha boca uma canção//me ungiu como profeta e trovador//da 

história e da vida do meu povo//e por isso respondi: aqui estou! 

 3-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! 

 

 

 


