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APRESENTAÇÃO

Neste caminhar com OS GRUPOS DE REFLEXÃO, vamos vivendo este tempo 
de pandemia e chegamos ao meio de mais um ano, entre tantas dificuldades, 
incertezas e, infelizmente, mortes, devido ao Coronavírus. 

Em meio às desesperanças conforta-nos a mensagem dos Bispos, por ocasião 
do encerramento da 58ª Assembleia Geral, quando nos diz: “Expressamos 
a nossa oração e a nossa solidariedade aos enfermos, às famílias que per-
deram seus entes queridos e a todos os que mais sofrem as consequências 
da Covid-19. Na certeza da Ressurreição, trazemos em nossas preces, partic-
ularmente, os falecidos. Ao mesmo tempo, manifestamos a nossa profunda 
gratidão aos profissionais de saúde e a todas as pessoas que têm doado a sua 
vida em favor dos doentes, prestando serviços essenciais e contribuído para 
enfrentar a pandemia.

O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômi-
ca, ética, social e política, intensificada pela pandemia, que nos desafia, ex-
pondo a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. Embora 
todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais devastadoras na 
vida dos pobres e fragilizados.

Essa realidade de sofrimento deve encontrar eco no coração dos discípulos 
de Cristo. Tudo o que promove ou ameaça a vida diz respeito à nossa missão 
de cristãos. Sempre que assumimos posicionamentos as questões sociais, 
econômicas e políticas, nós o fazemos por exigência do Evangelho. Não po-
demos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a 
justiça corrompida e a violência instaurada

...Preocupa-nos também o grave problema das múltiplas formas de violência 
disseminada na sociedade, favorecida pelo fácil acesso às armas. A desin-
formação e o discurso de ódio, principalmente nas redes sociais, geram uma 
agressividade sem limites. Constatamos, com pesar, o uso da religião como 
instrumento de disputa política, justificando a violência e gerando confusão 
entre os fiéis e na sociedade”...

Neste Subsidio, fazemos memória pela passagem dos 56 anos de criação da Diocese 
de Itabira-Coronel Fabriciano. Parabéns por essa bonita caminhada Evangelizadora! 
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Relembramos as prioridades da Diocese para o quadriênio 2021-2024: Pasto-
rais Sociais/Meio Ambiente e Juventudes e vamos aprofundar na nova organi-
zação Pastoral. Para isso, foram criadas as comissões. São elas: 

 Comissão Diocesana das Pastorais Sociais – Dimensão Sociotransformadora;

 Comissão Diocesana de Liturgia – Dimensão litúrgica; 

 Comissão Diocesana de Animação Bíblico-catequética; 

 Comissão Diocesana de Animação Missionaria; 

 Comissão Diocesana para as Juventudes; 

 Comissão Diocesana para os Movimentos Eclesiais.

A Comissão é composta por pastorais e organismos responsáveis para orga-
nizar, motivar e realizar ações no compromisso pastoral e social, bem como 
a formação dos agentes de pastoral em nossa Diocese. Visa incentivar, revi-
talizar e implantar as Pastorais Sociais em todos os níveis diocesanos, de acor-
do com a necessidade e a realidade. Promover a formação e a divulgação das 
Pastorais Sociais, para buscar o engajamento de todo o povo de Deus.

Que Maria, a Mãe de Deus, Santo Antônio, São João e São Pedro nos for-
taleçam em nossa caminhada evangelizadora, nesta Diocese de Itabira-Coro-
nel Fabriciano. 

Fraternalmente, 

 

Pe. Hideraldo Verissimo Vieira
Assessor da Equipe de elaboração do Material de Reflexão, 

dos Grupos de Reflexão e das CEBs

REFLEXÕES jun jul.indd   4 30/04/2021   09:46:52



5

ORIENTAÇÕES PARA MELHOR USAR ESTE LIVRO DE REFLEXÃO

1. Este livrinho traz os encontros de junho e julho de 2021. São oito (8) no total: 
quatro (4) em junho e quatro (4) em julho. Todos os encontros vêm abordando 
assuntos relativos à diocese.    

Lembramos:

Esses encontros devem acontecer em família, e nas paróquias que permitem, já 
podem ser presenciais, contanto que sigam os protocolos de segurança.  

2. É bom que em nível paroquial ou comunitário, tenha um dia reservado para 
a entrega dos livrinhos a todos os grupos, de modo que possam conhecer os 
temas com antecedência.  

3. O livrinho segue a metodologia do VER-ILUMINAR-AGIR-CELEBRAR, cujas 
partes estão interligadas. Todas elas favorecem a reflexão. É bom ficar atentos 
(as) à realização de cada uma das partes. Ficar atentos também, aos comprom-
issos propostos no Gesto Concreto.  

4. É muito importante que o animador ou animadora onde vai acontecer o en-
contro prepare cada um com antecedência; que veja todos os símbolos propos-
tos no Preparando o Ambiente; as leituras sugeridas e os cantos.  

5. As leituras, tanto do texto bíblico quanto as demais devem ser bem prepara-
das, já que elas abrem para a reflexão e iluminam o que está sendo refletido.

6. Proporcionar um clima agradável durante o encontro, dando oportunidade 
de participação a todos na hora da partilha da reflexão e da oração.

7. Em grupo, realizar um Gesto Concreto, mesmo que este seja diferente do 
proposto no encontro. 

8. Prestar atenção e estar presente nas promoções da paróquia e da diocese, 
porém, sem realizar ações paralelas.
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1º ENCONTRO / JUNHO - 06/06 a 12/06/2021 

JUNHO

Escutar Deus onde a vida clama

PREPARANDO O AMBIENTE
Bíblia, fl ores, vela, uma imagem de NS Aparecida, 
padroeira da diocese.

ACENDENDO A VELA DO
ENCONTRO
Anim. (a): A Igreja que escuta Deus 
onde a vida clama, evangeliza e é 
evangelizada. Entoemos o refrão 
abaixo, enquanto acendemos a vela 
de nosso encontro:
Refrão Meditativo: Deus é amor, 
arrisquemos viver por amor, Deus 
é amor, Ele afasta o medo. (3X)
Anim. (a): Rezemos, Vinde Espírito 
Santo...

ACOLHIDA
Anim. (a): Bem-vindos e bem-vin-
das a este primeiro encontro! Hoje 
vamos rezar e refl etir a caminhada 
de nossa diocese nesses seus 56 
anos de vida. Que Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira desta diocese, 
cubra-nos com seu amor materno 
para que como seguidores e segui-
doras de seu fi lho Jesus Cristo, seja-
mos uma Igreja que evangeliza e é 
evangelizada. Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Amém.

ORAÇÃO INICIAL
Todos (as): Deus de amor e bonda-
de, abra-nos ao seu Santo Espírito 
para que inspirados nos gestos e 
atitudes de Jesus sejam afastadas de 
nós toda discriminação e todo pre-
conceito, para que possamos levar 
os benefícios do Reino a todos os 
que de nós precisarem. Amém.

DIOCESE DE ITABIRA/CORONEL FABRICIANO – 56 ANOS 
- UMA IGREJA QUE EVANGELIZA E É EVANGELIZADA - 
PRIORIDADE: PASTORAIS SOCIAIS E MEIO AMBIENTE
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CANTO INICIAL – O ESPÍRITO DO 
SENHOR 
Refrão: O Espírito do Senhor re-
pousa sobre a mim / O Espírito do 
Senhor me escolheu, me enviou
Para dilatar o seu Reino entre as na-
ções / para anunciar libertação e sal-
vação / para anunciar seu amor e seu 
perdão / e para celebrar sua glória 
entre os povos.

RECORDAÇÃO DA VIDA
Anim. (a): No próximo dia 14/06, 
nossa diocese estará completando 
56 anos de caminhada. Uma histó-
ria intensamente marcada – graças a 
Deus! - pela atuação viva de muitos 
agentes leigos e um clero comprome-
tido, que em toda a sua ação sempre 
se moldou pela pessoa de Jesus, sua 
missão e ensinamentos voltados à 
defesa da vida, principalmente, dos 
menos favorecidos em nossas terras. 
L1: Ao longo desses anos, muitas 
sementes foram lançadas e muitos 
frutos foram colhidos. Como Igreja 
de Jesus Cristo, se fez presente no 
mundo, e como sua padroeira, Nos-
sa Senhora Aparecida, que mesmo 
em meio às dificuldades disse sim ao 
projeto de vida sonhado por Deus.
L2: Com certeza, na memória de to-
dos, há muitos momentos marcan-
tes que o coração guardou tanto em 
perspectiva afetiva quanto de apren-
dizado. De fato, temos muito a cele-
brar, mas, acima de tudo, a convicção 
de que Deus sempre esteve à nossa 
frente, a nos conduzir e orientar.   

L3: Hoje a partir do tema “Diocese 
de Itabira / Coronel Fabriciano – 56 
anos – uma Igreja que Evangeliza e 
é Evangelizada”, faremos uma breve 
memória de nossa história, destacan-
do, porém, fatos mais recentes, parti-
cularmente aqueles oriundos da 20ª 
Assembleia Diocesana de Pastoral 
construída ao longo de 2019. 
Anim. (a): Esta assembleia, como 
sabemos, assumiu “Pastorais Sociais 
e Meio Ambiente” e “Juventudes” 
como prioridades e que foram acolhi-
das no Plano da Ação Evangelizadora 
e Pastoral / 2021-2024. No encontro 
de hoje, vamos falar um pouco so-
bre a prioridade “Pastorais Sociais e 
Meio ambiente” e uma pequena in-
trodução sobre a nova modalidade 
de organização pastoral por meio de 
comissões. 
L1: Com a prioridade Pastorais So-
ciais e Meio Ambiente, a diocese 
compromete-se a trabalhar as ques-
tões sociais, a defesa da vida e os de-
safios ecológicos, numa perspectiva 
sociotransformadora, à luz da palavra 
de Deus.
L2: Com isso, atende ao chamado de 
Deus de ser uma Igreja samaritana, 
missionaria, servidora, misericordio-
sa, que tem compaixão e cuida das 
pessoas nas suas necessidades.
Anim. (a): Para dar novo dinamismo 
e novas possibilidades de execução 
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às orientações do atual plano pas-
toral, que tem como fio condutor as 
duas prioridades, sustentadas pelos 
pilares da Palavra, do Pão, da Cari-
dade e da Ação Missionária, a dio-
cese agrupou pastorais, movimen-
tos e grupos afins, em 6 diferentes 
comissões, cada uma dentro de sua 
especificidade, mas que trabalhando 
de modo integrado, caminham na di-
reção de promover a Pastoral de Con-
junto ou Orgânica. São elas:
Todos (as): Comissão Diocesana das 
Pastorais Sociais – Dimensão Socio-
transformadora; Comissão Diocesana 
de Liturgia – Dimensão litúrgica; Co-
missão Diocesana de Animação Bíbli-
co-catequética; Comissão Diocesana 
de Animação Missionaria; Comissão 
Diocesana para as Juventudes; Co-
missão Diocesana para os Movimen-
tos Eclesiais.

Para Conversar: Comente o que 
mais lhe chamou atenção nesta re-
cordação da vida e por quê. 

Anim. (a): Rezemos cantando: Teu 
sol não se apagará, tua lua não será 
minguante, porque o Senhor será tua 
luz, ó povo que Deus conduz. (3X)

A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Anim. (a): Preparemos nossos corações 
para acolher a Palavra de Deus, cantando:

CANTO
Tua Palavra é lâmpada para os meus 
pés, Senhor! Lâmpada para meus pés, 
Senhor, luz para o meu caminho! (bis).

LEITURA BÍBLICA – Mateus 15, 21-28

REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
Comente o versículo que mais cha-
mou sua atenção.
Como esse texto ilumina a caminhada 
de nossa diocese para que ao evan-
gelizar seja também evangelizada?  
O que o ensinamento de Jesus nos 
ajuda a pôr em prática em nossa vida 
pessoal e comunitária?

PARA SABER MAIS...
Anim. (a): A lógica de todas as ações 
de Jesus é conduzida na firme convic-
ção de fazer a vontade do Pai. E seu 
encontro com a mulher Cananeia não 
foge a essa regra. O seu olhar, atento e 
misericordioso à dor daquela mulher, 
o faz voltar atrás de seu propósito ini-
cial. 
L1: Como judeu e educado na reli-
gião judaica, Ele diz que veio primei-
ro para os da casa de Israel. Mas a fé 
daquela mulher, estrangeira, de outra 
religião, e angustiada pela dor da fi-
lha, move o coração de Jesus. 
L2: A vontade do Pai é que ninguém 
seja rejeitado ou excluído. Jesus volta 
atrás no determinismo legalista ju-
daico e reconhece que aquela mulher 
é digna da graça que pede. Por sua fé 
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perseverante tem direito ao pão, que 
significa o banquete do Reino.  
Todos (as): A mulher pagã ajudou 
Jesus a compreender que ele era en-
viado de Deus não só para os judeus, 
mas para toda pessoa humana de to-
das as culturas e tempos. 
L1: Jesus ficou admirado com os valo-
res que encontrou nos pagãos e com-
preendeu que Deus estava entre eles 
como Deus vivo e libertador: aquele 
que ouve o clamor e desce para liber-
tar (cf. Ex3, 7ss.). 
L2: O encontro de transformação e li-
bertação só aconteceu quando Jesus 
“desce” ao nível humano, tornando-se 
aprendiz e discípulo da mulher estran-
geira, excluída. E confirma sua filiação 
divina: “Mulher, grande é tua fé! Seja 
feito como queres!” (Mt 15, 28).
Anim. (a): Saber escutar a Deus onde 
a vida clama é convocação do Espíri-
to que sopra onde e como quer. Que 
nossa Igreja diocesana, no seguimen-
to de Jesus, tenha o coração aberto e 
ouvido atento aos muitos clamores, 
que aparecem ao nosso redor.
Todos (as): “Feliz aquele que transfe-
re o que sabe e aprende o que ensi-
na”. (Cora Coralina). Feliz aquele que 
evangeliza e é evangelizado.

CANTO – EU VIM PARA QUE TODOS 
TENHAM VIDA
Eu vim para que todos tenham vida, 
que todos tenham vida plenamente
Eu passei fazendo o bem, eu curei to-

dos os males / Hoje és minha presen-
ça junto a todo sofredor / Onde sofre 
o teu irmão, eu estou sofrendo nele

PRECES ESPONTÂNEAS

PAI NOSSO/ AVE MARIA

GESTO CONCRETO
Aos cuidados do grupo. 

ORAÇÃO FINAL
Todos (as): Deus da Vida, agrade-
cemos pelos 56 anos de caminhada 
de nossa diocese, durante os quais 
compreendemos e vivenciamos a ale-
gria de ser comunidade de irmãos e 
irmãs. Agradecemos, ó Senhor, pelo 
bispo emérito, Dom Odilon, e pelo 
bispo Dom Marco Aurélio Gubiotti, 
pelo trabalho realizado, e por todos 
os agentes de pastoral, movimentos 
e grupos, que colocaram e colocam 
seus dons, tempo e dedicação a favor 
do Reino, nesta Igreja Particular. Que 
Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
desta diocese, cubra-nos com seu 
amor materno para que continue-
mos perseverantes na fé, neste nosso 
chão. Amém. 

BENÇÃO FINAL
Anim. (a): Bendito seja Deus que nos 
abençoa em Cristo!
Todos (as): Amém.
Anim. (a): Abençoe-nos Deus, Pai, 
Filho e Espirito Santo!
Todos (as): Amém.
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2º ENCONTRO / JUNHO – 13/06 a 19/06/2021

PRIORIDADES - JUVENTUDES
As juventudes são um tesouro para a vida missionária da Igreja.

PREPARANDO O AMBIENTE
Vela, Bíblia, fotos com jovens, atividades da 
comunidade com jovens.

01. ACENDIMENTO DA VELA
Anim. (a): As juventudes são um te-
souro para a vida missionaria da igre-
ja. Cantando, vamos acender a vela 
de nosso encontro. 
Refrão Meditativo: Seja bendito 
quem chega, seja bendito quem che-
ga, trazendo paz, trazendo paz, tra-
zendo a paz do Senhor!
Anim. (a): Rezemos, Vinde Espírito 
Santo...

02. ACOLHIDA
Anim. (a): Queridos irmãos, queridas 
irmãs, graça e paz! Hoje vamos rever 
alguns pontos relativos à prioridade 
“Juventudes”, acolhida no atual pla-

no diocesano. Iniciemos com o sinal 
do cristão: Em nome do Pai, do Fi-
lho e do Espírito Santo. Amém.

03. ORAÇÃO INICIAL
Anim. (a): Oh Deus fonte de toda 
Vida. Nós te louvamos pela vida da 
Juventude e te pedimos: conceda as 
graças necessárias para que brilhe 
no rosto de todos os jovens a alegria 
de serem, pela força do Espírito, os 
evangelizadores, missionários e mis-
sionarias que a igreja precisa. Isto 
nós te pedimos pela força do Espirito 
Santo. Amém.

04. CANTO INICIAL
1. Antes que te formasses dentro do 
seio de tua mãe / Antes que tu nas-
cesses, te conhecia e te consagrei / 
Para ser meu profeta entre as nações 
eu te escolhi / Irás onde enviar-te e o 
que te mando proclamarás.
Refrão: Tenho que gritar, tenho que 
arriscar / Ai de mim se não o faço / 
Como escapar de Ti, como calar / Se 
tua voz arde em meu peito? Tenho 
que andar, tenho que lutar / Ai de 
mim se não o faço / Como escapar de 
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Ti, como calar / Se tua voz arde em 
meu peito?

05. RECORDAÇÃO DA VIDA
Anim. (a): Em todo processo da 20ª 
Assembleia Diocesana de Pastoral, o 
tema jovens/juventude apareceu for-
temente, como um desafio a ser en-
frentado e trabalhado pastoralmente. 
Foi por isso, definido junto como prio-
ridade para o período 2021-2024.
L1: É preciso criar mecanismos que 
favoreçam um “novo olhar” e uma 
“nova forma de aconchegar” os jo-
vens, através da escuta acolhedora. 
Bem como envolvê-los nos trabalhos 
eclesiais e na missão, despertando 
novas lideranças e vocações.
L2: A pastoral da juventude, juntamen-
te com outros segmentos juvenis que 
formam o “setor juventude”, já tem fei-
to um esforço no sentido de motivar e 
ajudar na organização dos jovens e na 
sua participação na vida eclesial.
L3: É preciso um olhar atento de to-
dos, padres e demais agentes de pas-
torais para com as lideranças Jovens 
e para com outros jovens que partici-
pam da comunidade.
L1: Mobilizar os Jovens para que se 
tornem missionários e missionarias 
nos ambientes em que estão inse-
ridos, e naqueles em que apresen-
tam maiores desafios, investindo 

no trabalho diferenciado, junto aos 
estudantes, negros, empobrecidos, 
desempregados, dependentes quími-
cos, jovens periféricos e outras...

Para conversar: Em sua comunida-
de, como os jovens estão sendo aco-
lhidos? Existem trabalhos sendo de-
senvolvidos com e pelos jovens?

Anim. (a): Rezemos, cantando: Deus 
é amor, arrisquemos viver por amor, 
Deus é amor, Ele afasta o medo. (3X).

06. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA 
DO POVO
Anim. (a): O texto de Jeremias nos desa-
fia a assumir com coragem nossa missão 
frente aos desafios. Cantemos aclaman-
do o texto bíblico que vamos escutar.

07. CANTO
Buscai primeiro o Reino de Deus e 
a sua justiça, e tudo mais vos será 
acrescentado. Aleluia, aleluia.
Se vos perseguem por causa de 
mim não esqueçais o porquê. Não 
é o servo maior que o Senhor.    
Aleluia, aleluia.

08.LEITURA BÍBLICA – Jeremias 1, 4 - 10
09.REFLEXÃO E PARTILHA DA PA-
LAVRA
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1. O que chamou a atenção no texto?
2. Qual a preocupação de Jeremias? 
Como Deus acolheu esta preocupação?
3. Qual a mensagem do texto para as 
nossas comunidades hoje?

10. PARA SABER MAIS
Anim. (a). Por meio da organização 
das Juventudes, respeitando o pro-
tagonismo juvenil, a diversidade dos 
carismas, a organização e a espiritua-
lidade, a Comissão quer ser o elo da 
unidade das forças juvenis ao redor 
de metas e prioridades comuns.
L1: Algumas ações e diretrizes co-
muns, pertinentes e necessárias para 
a evangelização das juventudes es-
tão contempladas no nosso Plano 
de Ação Evangelizadora e Pastoral e, 
precisam ser efetivadas em todas as 
comunidades paroquiais.
Todos (as): É esta a nossa hora e o 
tempo é pra nós. Que chegue em 
todo o canto a nossa voz
L2: Jeremias era jovem quando Deus 
disse que o conhecia já desde o ven-
tre materno.  Os jovens, ontem e 
hoje, não deixaram de questionar um 
pouco a Deus e à comunidade, antes 
de se entregarem totalmente ao exer-
cício de sua vocação eclesial.
L1: Jeremias poderia ter recusado 
ou desistido. Deus nos deixa livres 
pra dizer SIM ou NÃO. Se dissermos 

SIM, que seja um SIM sincero e fe-
liz. Onde quer que os jovens estejam, 
que olhem e percebam quão grande 
é a alegria dos que seguem a Deus!
L2: A Juventude é motivada pelo 
Papa Francisco por ocasião da JMJ 
em 2017 no Brasil: “Jovens, possais 
caminhar, não só fazendo memória 
do passado, mas tendo também co-
ragem no presente e esperança no 
futuro”. Assim, nossa diocese, fiel 
às realidades juvenis na Igreja e na 
sociedade, abraça essa prioridade, 
para fomentar a adesão ao projeto 
libertador do evangelho na igreja e 
no mundo.
Todos (as): Eu quero vê, eu quero 
vê, eu quero vê a juventude acor-
dar! Eu quero vê, eu quero vê todo 
jovem ocupando seu lugar
Anim. (a): Animados pelo Espírito San-
to, nossa Diocese é chamada a priorizar 
e consolidar o protagonismo juvenil na 
evangelização e a promoção humana 
e cristã das juventudes, fomentando 
a comunhão na diversidade dos caris-
mas, em vista do Reino de Deus.

11. CANTO 
1. Eu venho do sul e do norte / Do 
oeste e do leste, de todo lugar / Es-
trada da vida eu percorro / Levando 
socorro a quem precisar / Assunto 
de paz é meu forte / Eu cruzo mon-
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tanhas, mas vou aprender / O mundo 
não me satisfaz / O que eu quero é a 
paz, o que eu quero é viver
Refrão: No peito eu levo uma cruz / 
No meu coração o que disse Jesus (2X)

12. PRECES ESPONTÂNEAS

13. PAINOSSO/ AVE MARIA

14. GESTO CONCRETO
Procure em sua comunidade\paró-
quia apoiar as ações de organização 
dos setores juvenis.

15. ORAÇÃO FINAL
Anim. (a) Deus da vida e da Paz, nós 
te agradecemos pela vida de nossa 
juventude e pela sua caminhada pas-
toral. Te pedimos Senhor, ensina-nos 
a colocar em prática as linhas motiva-
doras de nosso plano de ação pasto-
ral, acolhendo e incentivando nossos 
jovens a assumirem com coragem e 
ousadia seus protagonismos missio-
nários na igreja e na sociedade, aju-
dando na transformação de um mun-
do mais humano.

16. BÊNÇÃO FINAL
Anim. (a): Que Deus nos abençoe e 
nos guarde.
Todos (as): Amém.
Anim. (a): Que Ele nos mostre a Sua 

face e se compadeça de nós.
Todos (as): Amém.
Anim. (a): Que volte para nós o Seu 
olhar e nos dê a paz.
Todos (as): Amém.
Anim. (a): Abençoe-nos, Deus mise-
ricordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos (as): Amém.
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3º ENCONTRO / JUNHO – 20/06 a 26/06/2021

COMISSÃO DIOCESANA DAS PASTORAIS SOCIAIS 
DIMENSÃO SOCIOTRANSFORMADORA 
Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o 

vosso Pai que está nos céus. (Mt 5,16)

PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar em destaque a Bíblia, uma vela, símbolo 
de algumas pastorais sociais existentes na Comu-
nidade\Paróquia.

01. ACENDIMENTO DA VELA
Anim. (a): Que brilhe diante dos ho-
mens a vossa luz, para que vossas 
obras louvem ao Pai que está nos 
céus. Cantando vamos acender a vela 
de nosso encontro:
Refrão Meditativo: Onde Reina o 
amor, fraterno amor. Onde Reina o 
amor Deus ai está! (bis) 
Anim. (a): Rezemos, Vinde Espírito 
Santo...

02. ACOLHIDA
Anim. (a): Queridos irmãos, queridas 
irmãs, graça e paz da parte de Nos-

so Senhor Jesus que nos congrega 
no seu amor redentor! Hoje vamos 
conhecer um pouco sobre a Comis-
são Diocesana das Pastorais Sociais. 
Iniciemos este nosso encontro: Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

03. ORAÇÃO INICIAL
Todos (as): Deus nosso, Trindade de 
amor, concedei-nos a graça de viver a 
boa nova do Evangelho, e reconheça-
mos em cada irmão e irmã a Tua pre-
sença vivificadora. Fortalecei todos os 
agentes de pastorais, com renovado 
ardor missionário, para que possam 
fielmente responder às necessidades 
de tantos irmãos e irmãs que vivem 
em situação de pobreza, contribuindo 
para que todos tenham vida e vida em 
abundância. Tudo isso te pedimos em 
nome de Teu Filho Jesus. Amém. 

04. CANTO INICIAL
1. O nosso Deus, com amor sem me-
dida, / chamou-nos à vida, nos deu 
muitos dons. / Nossa resposta ao 
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amor será feita / se a nossa colheita 
mostrar frutos bons.
Refrão: Mas é preciso que o fruto se par-
ta / e se reparta na mesa do amor! (bis)
2. Participar é criar comunhão, / fer-
mento no pão, saber repartir. / Com-
prometer-se com a vida do irmão, / 
viver a missão de se dar e servir.

05. RECORDAÇÃO DA VIDA
Anim. (a): A 20ª Assembleia Dioce-
sana de Pastoral decidiu priorizar as 
Pastorais Sociais e Meio Ambiente, 
solicitude para com as questões so-
ciais, propondo ações voltadas para 
diferentes grupos e pessoas marca-
das por situações de marginalização 
e de exclusão social.
L1: Ao aliar Pastorais Sociais e Meio 
Ambiente, decidiu também, desen-
volver o cuidado com a Casa Co-
mum, como serviço ao “Reino de 
Deus”, com consciência ecológica, 
no compromisso de trabalhar pelo 
futuro do planeta e dos povos, pre-
ferencialmente dos pobres, no espí-
rito da Laudato Si.
L2: Mas a preocupação com as 
questões sociais e com a ação so-
ciotransformadora não é nova em 
nossa diocese. O que podemos 
constatar com os planos pastorais 
de 2006 e 2010, que tiveram Pasto-
rais Sociais como prioridade. 

L1: Essa preocupação pode ser vista 
também nos planos de 1992,1996 
e 2000, que embora não tenham 
assumido especificamente esta 
prioridade, assumiram, dentre ou-
tras, a transformação social como 
prioridade. A dimensão sociotrans-
formadora é constitutiva da evan-
gelização de Jesus Cristo. 
Anim. (a): Para desenvolver as 
ações da prioridade “Pastorais So-
ciais e Meio Ambiente” foi proposta 
a criação da Comissão Diocesana das 
Pastorais Sociais e Meio Ambiente, 
composta por pastorais e organismos 
responsáveis por organizar, motivar 
e realizar ações pastorais e sociais, 
bem como a formação de agentes de 
pastoral. Compõem esta comissão: 
L1: Pastoral Carcerária, Pastoral da 
Saúde, Pastoral da Criança, Pastoral 
do Menor, Pastoral da Pessoa Idosa, 
Pastoral dos Surdos, Pastoral Afro, 
Pastoral da Sobriedade; CEBs (Comu-
nidades Eclesiais de Base), Conselho 
Diocesano de Leigos; Escola de Fé e 
Política; Sociedade São Vicente de 
Paulo; Comissão Justiça e Paz; Co-
missão do Meio Ambiente; Caritas e 
Dimensão ecumênica.
L2: Um dos objetivos principais desta 
comissão é o incentivo, a revitaliza-
ção e a implantação de pastorais so-
ciais em todos os níveis diocesanos, 
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de acordo com a necessidade e as 
realidades locais. 
Anim. (a): Esta comissão tem como 
assessor diocesano o Pe. Francisco 
César Neto e na coordenação Mar-
leny Gonçalves Bonifácio e Lucimere 
da Silva Leão.

Para conversar: Em sua comunida-
de, existe alguma pastoral social?  
Como elas estão atuando? Existe al-
guma necessidade de apoio?

Anim. (a): Rezemos, cantando: Onde 
Reina o amor, fraterno amor. Onde 
Reina o amor Deus ai está! (bis)

06. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA 
DO POVO
Anim. (a): Abramo-nos à escuta da Pa-
lavra de Deus. Cantemos, acolhendo-a:

07. CANTO
Teu Sol se apagará Tua lua não terá 
minguante, porque o Senhor será a 
sua luz, Oh povo que Deus conduz

08. LEITURA BÍBLICA – Mateus 5,13-16

09. REFLEXÃO E PARTILHA DA PA-
LAVRA
1. O que chamou a atenção no texto?
2. O que é ser Sal da Terra e Luz do 
mundo nos dias de hoje?

3. Qual a mensagem do texto para as 
nossas comunidades hoje?

10. PARA SABER MAIS
Anim. (a): No mundo antigo o sal ti-
nha mais importância do que aquilo 
que hoje se diz dele. Além de dar sa-
bor aos alimentos, tinha o poder de 
conservá-los, era usado também com 
finalidades terapêuticas e medicinais.
L1: Ao dizer que nós somos sal da 
terra, Jesus destaca a grande impor-
tância da missão do cristão no mun-
do e as consequências nefastas da 
sua infidelidade ao Projeto do Reino.
L2: A metáfora do “sal da terra” se 
aplica perfeitamente àquilo que o 
Papa Francisco vai chamar de acédia 
(“preguiça espiritual”) que leva a vi-
ver a vida cristã “sem as motivações 
adequadas, sem uma espiritualidade 
que impregne a ação” (EG 82)
L3: Enquanto sal com sabor subli-
nha a identidade do cristão, o ser 
“a luz do mundo” ressalta a sua 
vocação. Ser luz é tornar-se instru-
mento da verdade, é fazer ver, co-
nhecer e libertar-se. Uma luz que se 
esconde perde a sua razão de ser, 
não aquece nem ilumina.
L1: Este Evangelho que partilhamos 
é fonte para nossa ação pastoral, 
seja de forma individual ou coletiva, 
cada pessoa que abraça o Evangelho 
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de Jesus é chamado a ser “sal e luz” 
onde ele vive, trabalha, manifesta 
sua fé.
L2: É neste sentido, que a Comissão 
Diocesana das Pastorais Sociais e 
Meio Ambiente deve atuar em nos-
sas três regiões pastorais, dar sabor, 
sentido, às nossas ações diante dos 
grandes desafios pastorais que pos-
suímos. Ser “sal da terra” e “luz no 
mundo”, para que brilhe diante dos 
homens o projeto de Deus, por meio 
do seguimento do Nazareno. 
Todos (as): Vós sois o sal da terra, 
vós sois a luz do mundo, Levai aos 
povos todos o amor, meu dom fecun-
do! Teu Reino, ó Jesus Cristo, quere-
mos propagar, Seguindo o teu exem-
plo, o mundo transformar!

11. CANTO 
Vós sois o sal da terra, / Vós sois a 
luz do mundo, / Que o sal nunca se 
acabe, / E a luz nunca se apague. (bis)

12. PRECES ESPONTÂNEAS

13. PAINOSSO/ AVE MARIA
Em comunidade missionária, faça-
mos a oração que Jesus nos ensinou.

14. GESTO CONCRETO
Procure em sua comunidade\Paróquia 
apoiar as ações das pastorais sociais.

15. ORAÇÃO FINAL
Anim. (a): Deus uno e Trino, nós te 
louvamos e te agradecemos pelo 
dom da vida, Tu que caminhas co-
nosco, sede nossa força e alegria 
nas travessias deste mundo, muitas 
vezes de incompreensões. Ajuda-nos 
a ser fraternos, amorosos e solidá-
rios, construtores de um outro mun-
do possível, irmanados em teu amor. 
Tudo isso te agradecemos e pedimos 
por Teu Filho Jesus na unidade do Es-
pírito Santo vivificador. Amém.

16. BENÇÃO FINAL
Anim. (a): Que Deus nos abençoe e 
nos guarde.
Todos (as): Amém.
Anim. (a): O Senhor faça resplande-
cer o Seu Rosto sobre ti e te conceda 
graça.  O Senhor volte para ti o seu 
rosto e te dê saúde e paz.
Todos (as): Amém.
Anim. (a): Abençoe-nos, Deus mise-
ricordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos (as): Amém.
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4º ENCONTRO / JUNHO –27/06 a 03/07/2021

COMISSAO DIOCESANA DE LITURGIA
DEMENSÃO LITÚRGICA
Jesus, (...) levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa 
bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. (Jo 13, 3-5).

PREPARANDO O AMBIENTE
Bíblia, vela, flores, gravuras de símbolos litúrgicos.

01. ACENDIMENTO DA VELA
Anim. (a): A Liturgia é fonte de vida e 
expressão celebrativa da comunidade 
eclesial. Vamos acender a vela do en-
contro, pedindo que a luz divina nos 
faça refletir bem sobre esse mistério.
Refrão Meditativo: Ó luz do senhor 
que vem sobre a terra, inunda o uni-
verso com teu esplendor (3X)
Anim. (a): Juntos, invoquemos 
o Espírito Santo: Vinde Espírito 
Santo...

02. ACOLHIDA
Anim. (a): Qualquer celebração litúrgi-
ca é, por ser obra de Cristo sacerdote, 
e do seu Corpo que é a Igreja, ação sa-

grada por excelência, cuja eficácia, não 
é igualada por nenhuma outra ação da 
Igreja. Com alegria acolho todos vo-
cês à reflexão do tema de hoje sobre 
a Comissão Diocesana de Liturgia. Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

03. ORAÇÃO INICIAL
Todos (as): Senhor Jesus, tu que és 
nossa paz e segurança, concede-nos 
a graça de te conhecer cada vez mais 
e acolher em nossa vida a tua men-
sagem. Aumenta a nossa fé e nossa 
esperança, fazendo que teu Espírito 
Santo nos ilumine, nos guie, conce-
dendo-nos a graça de vivermos se-
gundo a vontade do Pai. Amém.

04. CANTO INICIAL –TU ÉS MI-
NHA VIDA
1. Tu és minha vida, outro Deus não 
há / Tu és minha estrada, a minha ver-
dade / Em Tua palavra eu caminharei 
/ Enquanto eu viver e até quando Tu 
quiseres / Já não sentirei temor, pois 
estás aqui / Tu estás no meio de nós
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2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria 
/ Filho eterno e santo, homem como 
nós / Tu morreste por amor, vivo estás 
em nós / Unidade Trina com o Espíri-
to e o Pai / E um dia, eu bem sei, Tu 
retornarás / E abrirás o Reino do Céu

05. RECORDAÇÃO DA VIDA
Anim. (a): A Sagrada Escritura nos 
relata que desde as primeiras Co-
munidades Cristãs a liturgia ocupa 
um lugar de centralidade na vida e 
missão daqueles que se propõem a 
seguir o Mestre Jesus, pois atualiza o 
Mistério Pascal (cf. At 2,42). 
L1: A palavra liturgia é de origem 
grega. Formada pela junção das pa-
lavras LEIT (povo) mais URGIA (ação), 
significa serviço, trabalho. Ou seja, 
ação ou serviço do Povo de Deus, 
reunido em Jesus Cristo, na comu-
nhão do Espírito Santo. 
L2: É sempre uma celebração do Mistério 
Pascal, isto é, passagem da morte para 
vida, através de sinais, gestos e palavras.  
L1: Portanto, o ponto culminante de 
uma comunidade eclesial é a celebra-
ção comunitária, onde todos expres-
sam sua fé comum; ouvem o mesmo 
Senhor e Salvador; agradecem os 
favores de Deus; cantam as mesmas 
canções. 
L2: Aí todos louvam a Deus e os la-
ços do amor são fortalecidos. Cresce 

a fraternidade e o Povo de Deus se re-
anima, sobretudo, nos Sacramentos, 
para continuar a luta pela construção 
do Reino.
Anim. (a): Considerando, pois, o sig-
nificado da liturgia na vida dos fiéis, 
a nossa diocese, criou a Comissão 
Diocesana de Liturgia, para ser um 
organismo de promoção, organiza-
ção, formação e articulação da vida 
litúrgica em nossa Igreja Particular.
L1: Visa contribuir com a valorização 
da liturgia, compreendendo que é 
no culto eucarístico que se exercita 
a principal espiritualidade da Igreja, 
pois é a partir da mesa do Senhor que 
emana toda a vida eclesial em sua di-
versidade.
L2: A Comissão Diocesana de Liturgia 
sob a reponsabilidade do Bispo Dio-
cesano é composta pelos seguintes 
segmentos: Liturgia, Música Sacra, 
Ministro Extraordinário da Sagrada 
Comunhão, Ministro Extraordinário 
da Palavra, Proclamadores da Pala-
vra, Acólitos, Coroinhas. Tem como 
assessor o Pe. Efferson Dionísio Ra-
mos Andrade e na coordenação leiga 
Gildete Maria Magalhães. 

Para conversar: Qual é o significa-
do da liturgia para você? Por que é 
necessário um serviço como o dessa 
comissão?
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Anim. (a): Rezemos, cantando: O 
Senhor necessitou de braços para 
ajudar a ceifar a messe, eu ouvi seus 
apelos de amor, então respondi: aqui 
estou, aqui estou!

06. PALAVRA DE DEUS NA VIDA 
DOPOVO
Anim. (a): Cantando, nos prepare-
mos para ouvir a Boa Nova de Jesus.

07. CANTO - ALGUÉM DO POVO 
EXCLAMA
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis)
1. Alguém do povo exclama: “Como 
é grande, oh Senhor! Quem Te gerou 
e alimentou” / Jesus reponde: “Ó mu-
lher, pra mim é feliz, / quem soube 
ouvir a voz de Deus e tudo guardou”.

08. LEITURA BÍBLICA - João 13, 1 -17

09. REFLEXÃO DA PALAVRA
1. O que o texto nos diz?  
2. Como o gesto do “lava-pés” ilumi-
na a prática da Comissão Diocesana 
de Liturgia?
3. Como você pode prolongar nos 
seus ambientes cotidianos o gesto de 
Jesus no “lava-pés”?

10. PARA SABER MAIS... O LAVA-PÉS 
OU O MANDAMENTO DO SERVIÇO
Anim. (a): Neste Evangelho, Jesus 
com sua original sabedoria, nos ofe-

rece outra perspectiva de vida. Sem 
dúvida alguma, Jesus era um provoca-
dor, no sentido de chamar para frente, 
desinstalar, motivando as pessoas a 
verem as coisas a partir de uma pers-
pectiva diferente do habitual.
L1: Esta provocação vem expressa no 
ordenamento “vocês também devem 
lavar os pés uns dos outros”; e acres-
centa como “bem-aventurança”: “Se 
vocês entenderem isso serão felizes 
se o praticarem”.
L2: Com o gesto de colocar o avental 
e lavar os pés dos apóstolos às vés-
peras de sua paixão, Jesus indica a 
eles o caminho do serviço. Mesmo 
sendo de condição divina, ele assume 
a atitude de empregado e de escravo. 
L1: Com tal atitude, começa a realizar 
a profecia do Servo de Deus, conforme 
pode ser visto em Isaías 42,1-9. É a 
imagem do Deus servidor que contrasta 
com a imagem do Deus todo-poderoso. 
L2: Com isso, Jesus estava afirmando 
que eles, os apóstolos, não podem 
compreender sua missão com base 
no poder que se impõe, mas sim na 
exemplaridade que convence.
Todos (as): De fato, o amor de Jesus 
é maior. Mas em outras palavras, ele 
quis dizer: não adianta comer a Ceia 
em minha memória, se vocês não 
praticam o lava-pés no dia a dia no 
seu trabalho e ocupações.
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Anim. (a): Sendo a liturgia ação de 
Cristo na Igreja, os gestos de Jesus, 
expressos neste evangelho indicam 
para esta comissão, que ela é serviço 
aos irmãos, cuidando dos trabalhos 
litúrgicos com zelo e simplicidade, 
cuja centralidade é o gesto de en-
trega de Jesus que veio para servir e 
não para ser servido. 

11. CANTO – PROVA DE AMOR
Refrão: Prova de amor maior não há, 
que doar a vida pelo irmão!
1. Eis que eu vos dou um novo man-
damento / Amai-vos uns aos outros, 
como Eu vos tenho amado!
2. Vós sereis os meus amigos, se se-
guirdes meus preceitos / Amai-vos uns 
aos outros, como Eu vos tenho amado!

12. PRECES ESPONTÂNEAS

13. PAI NOSSO // AVE MARIA

14. GESTO CONCRETO
Exercer o poder que Cristo nos 
concedeu, servindo às pessoas e 
à comunidade.

15. ORAÇÃO FINAL
Todos (as): Ó Deus, por vosso Filho 
Unigênito, vencedor da morte, abris-
tes para nós as portas da eternidade. 
Concedei que, celebrando a ressurrei-

ção do Senhor, renovados pelo vosso 
Espírito, ressuscitemos na luz da vida 
nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

16. BENÇÃO FINAL
Anim. (a): O senhor te abençoe e 
te proteja. Mostre-te a tua face e se 
compadeça de ti. Volva a ti o seu ros-
to. E te dê a paz.
Todos (as): Amém. 
Anim. (a): O Senhor te abençoe: Pai, 
Filho e Espírito Santo. Amém.
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JULHO

Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele 
uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14

PREPARANDO O AMBIENTE
A Bíblia, vela, fl ores, uma vasilha com água 

01. ACENDIMENTO DA VELA 
Anim. (a): Que possamos acolher ver-
dadeiramente a Palavra anunciada, 
para vivermos uma experiência pesso-
al e comunitária de Jesus Cristo e cele-
brar, na sua Igreja, através da Palavra 
de Deus e dos sacramentos o Mistério 
da Redenção no serviço aos irmãos.
Refrão meditativo: Tua palavra é 
lâmpada para os meus pés Senhor, 
lâmpada para os meus pés Senhor, 
luz par ao meu caminho (bis)
Anim. (a): Rezemos a Oração do Es-
pírito Santo: Vinde Espírito Santo...

02. ACOLHIDA
Anim. (a): Irmãos e irmãs sejam to-
dos e todas bem-vindos e bem-vin-
das. Hoje iremos refl etir a respeito da 
Comissão de Animação Bíblico-Cate-
quética, buscando perceber que a Pa-
lavra de Deus deve ocupar o principal 
espaço entre os conteúdos da cate-
quese. Com a certeza da presença de 
Deus conosco, estamos aqui reunidos 
em nome do Pai, do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém.

03. ORAÇÃO INICIAL
Todos (as): Bendito sejas, Senhor Je-
sus, Tu o Messias, o Salvador do mun-
do, porque nos revelas a água viva 
da tua presença e nos levas a adorar 
o Pai no Espírito e em verdade. Ben-
dito sejas pela água do Batismo. Faze 
com que tenhamos sempre sede de 
Te conhecer. Amém!

04. CANTO INICIAL – PALAVRA DE 
SALVAÇÃO
Refrão: Palavra de salvação somente 
o céu tem pra dar / Por isso meu cora-
ção se abre para escutar

1º ENCONTRO / JULHO – 04/07 a 10/07/2021 
COMISSÃO DE ANIMAÇÃO BÍBLICO CATEQUÉTICA
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1. Por mais difícil que seja seguir / Tua 
palavra queremos ouvir / Por mais di-
fícil de se praticar / Tua palavra que-
remos guardar

05. RECORDAÇÃO DA VIDA
Anim. (a): Em comunhão com a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), a Diocese de Itabira Coronel 
Fabriciano assume a partir do Plano 
de Ação Evangelizadora e Pastoral, 
fruto de sua 20 ª Assembleia Dioce-
sana de Ação Evangelizadora e Pas-
toral, a Comissão para a Animação 
Bíblico-Catequética.
L1: A Comissão Diocesana de Anima-
ção Bíblico-Catequética é um serviço 
essencial à evangelização e propõe 
um caminho de formação sistemática 
e progressiva da fé, para que as pes-
soas, acolhendo a palavra anunciada, 
vivam uma experiência pessoal e co-
munitária no Deus de Jesus Cristo e 
celebrem o Mistério da Redenção no 
serviço aos irmãos.
L2: Esta comissão congrega as pasto-
rais responsáveis por organizar a Inicia-
ção à Vida Cristã, bem como a forma-
ção bíblica e teológica em nossa Igreja.
L1: Tem como missão animar e sub-
sidiar as iniciativas pastorais que te-
nham relação com a animação Bíblica 
da vida e da Pastoral, em vista da 
promoção de uma autêntica Iniciação 
à Vida Cristã nas comunidades.
L2: A Comissão é chamada a articular 
e estimular a atividade catequética 
em sintonia com as demais pastorais, 

através da Leitura Orante da Bíblia e 
outros meios que tornem a Palavra de 
Deus a alma de toda a ação evangeli-
zadora da Igreja.
Todos (as): A animação bíblica e 
catequética da pastoral acontece de 
forma efetiva e eficaz e se faz urgente 
em nossa igreja.
L1: A Comissão Diocesana para Ani-
mação Bíblico-Catequética sob a res-
ponsabilidade do Bispo Diocesano é 
composta pelas seguintes pastorais: 
Catequese de Iniciação Eucarística, 
Catequese de Crisma, Iniciação a Vida 
Cristã de Adultos, Catequese Batismal, 
Pastoral Familiar - Catequese Matri-
monial (Catequese de Noivos), Grupo 
de Reflexão, Curso de Inverno, Ecume-
nismo e Diálogo Inter Religioso.
Anim. (a): Esta equipe está sob a as-
sessoria diocesana de Pe. Hideraldo Ve-
ríssimo Vieira e Ana Maria Sena, como 
secretária referencial da comissão. Por 
se encontrar em processo organização, 
ainda não foram definidos os demais 
componentes da equipe articuladora. 

Para conversar: O que você vê como 
positivo na implementação da comissão 
para a Animação Bíblico-Catequética?

Anim. (a): Rezemos juntos: Senhor 
Jesus, dá-me um coração simples 
para compreender a riqueza de ensi-
namentos escondida em tua Palavra. 
Envia teu Espírito Santo para que eu 
não tenha medo de escutá-la e vivê-
-la conforme a tua vontade. Amém!
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06. PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO 
POVO
Anim. (a): Que possamos nos deixar 
conduzir pela “sede” de Deus enrai-
zada em nossos corações. Ouçamos 
o que a Palavra tem a nos dizer hoje. 
Cantemos, acolhendo-a:

07. CANTO – FAZEI RESSOAR 
Refrão: Fazei ressoar a Palavra de 
Deus em todo lugar. (bis)
O Evangelho é a Palavra que Deus Pai 
proclamou. / Só Ele é o Caminho, Ver-
dade, Vida e Amor. Vamos lá!

08. LEITURA BÍBLICA – João 4, 4-15

09. REFLEXÃO E PARTILHA DA PA-
LAVRA
1. Quais são as sedes que temos 
hoje? Onde busco saciar minha sede?
2. De que modo o encontro de Jesus 
com a samaritana nos ajuda a superar 
os desafios advindos das diferenças?
3. Diante deste período pandêmico 
que estamos vivendo, quais são as 
sedes do povo?

10. PARA SABER MAIS... 
Anim. (a): O texto bíblico de hoje 
nos mostra Jesus conversando com 
uma mulher que era samaritana, su-
perando os preconceitos de raça e as 
discriminações sociais. Como qual-
quer pessoa, essa mulher tem sede 
de vida. Todos buscam algo que lhes 
mate a sede, mas encontram apenas 
águas paradas. 

L1: Jesus é a presença que permitiu 
à samaritana e permite a cada um de 
nós acesso à água viva, no próprio 
interior, como uma fonte que brota 
incessantemente. O encontro com 
Jesus fez a samaritana viver uma ver-
dadeira “páscoa” passando de uma 
vida rotineira e dispersa à respon-
sabilidade de anunciar aos outros, 
Aquele com quem se encontrou.
L2: A Samaritana, ainda não iniciada 
na fé, não entendeu o que Jesus que-
ria dizer. Se fosse iniciada ela saberia 
que Jesus é maior do que Jacó, e que 
também, ‘água viva’ é a água do ba-
tismo e tudo o que ele significa. 
L1: A Samaritana, por não ser uma 
iniciada na fé, vai desejar a água que 
Jesus oferece por razões materialis-
tas, ou seja, não precisar mais ir ao 
poço. O mesmo acontece conosco 
quando não somos iniciados na fé: 
desejamos receber os sacramentos, 
mas não entendemos o seu significa-
do em nossa vida.
L2 O resultado do encontro de Jesus 
com a mulher samaritana não poderia 
ter sido melhor. A Samaritana, tendo 
ouvido Jesus, e desejosa de participar 
do culto verdadeiro, tornou-se mis-
sionária! Deixou seu cântaro e correu 
para anunciar na cidade sua grande 
descoberta: o Messias chegou! 
L1: O encontro com a mulher sama-
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ritana é um belo ícone para desco-
brir o Mestre da Galileia que, como 
um grande mistagogo (iniciador), vai 
conduzindo-a ao centro de si mesma, 
à profundidade de seu mistério pes-
soal e à consciência de ser uma “mu-
lher habitada”.
L2: “Descer” ao fundo do poço é a 
oportunidade para descobrir regiões 
novas e novos horizontes, para co-
nhecer o reino interior, para encon-
trar a riqueza profunda e assim expe-
rimentar a transformação.
Anim. (a): O caminho para uma nova 
qualidade de vida passa pela descida 
ao mais profundo do nosso próprio 
poço. Isso requer coragem para pas-
sar por todas as regiões sombrias e 
chegar ao fundo. Mas essa descida 
nos possibilita descobrir um mundo 
diferente que não conhecíamos, ou 
que havíamos perdido. Um mundo 
de amor, justiça e fraternidade.

11. CANTO - EU VIM PARA QUE TO-
DOS TENHAM VIDA
Refrão: Eu vim para que to-
dos tenham vida / Que to-
dos tenham vida plenamente 
1. Reconstrói a tua vida em comu-
nhão com teu Senhor / Reconstrói a 
tua vida em comunhão com teu ir-
mão / Onde está o teu irmão, eu es-
tou presente nele

12. PRECES ESPONTÂNEAS
Todos (as): Saciai nossa sede de vida 
plena, Senhor!

13. PAI NOSSO // AVE MARIA

14. GESTO CONCRETO
Procurar fortalecer seu grupo de refle-
xão mesmo neste momento de pan-
demia. 

15. ORAÇÃO FINAL
Anim. (a): Senhor, nosso Deus, dai-
-nos a graça de aprender convosco 
a  ser livres para amar, acolhendo a 
vida como dom e compromisso, va-
lorizando e defendendo a vida, espe-
cialmente onde ela se encontra mais 
fragilizada e sofrida. Isto vos pedi-
mos, em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

16. BÊNÇÃO FINAL 
O Senhor te abençoe e te guarde. O 
Senhor faça resplandecer o seu rosto 
sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O 
Senhor sobre ti levante o seu rosto e 
te dê a paz. Amém.
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2º ENCONTRO / JULHO –11/07 a 17/07/2021

COMISSÃO DIOCESANA DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA
“Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. ” (EG 273)

PREPARANDO O AMBIENTE
Bíblia, flores, vela, um par de sandálias...

01. ACENDENDO A VELA DO EN-
CONTRO
Anim. (a): A Missão tem origem no 
amor do Pai como fonte, um amor que 
não se contém, que transborda, que 
se comunica e sai de si por sua própria 
natureza missionária. Cantemos: 
Refrão Meditativo: Deus é amor, 
arrisquemos viver por amor, Deus é 
amor, Ele afasta o medo. (3X).
Anim. (a): Rezemos juntos, suplican-
do a presença do Espírito Santo em 
nossas vidas, em nossos corações: 
Vinde Espírito Santo...

02. ACOLHIDA
Anim. (a): É bom estarmos juntos, 
reunidos em nome do Senhor! O Deus 

Salvador compartilha o caminho da 
nossa vida, nos apresenta seu proje-
to, quer nossa colaboração. Hoje va-
mos conhecer a proposta da Comis-
são Diocesana de Animação Missio-
nária como colaboradora no projeto 
de Deus. Em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. Amém.

03. ORAÇÃO INICIAL
Todos (as): Senhor, enviai sobre nós 
teu Santo Espírito para que nos tor-
nemos verdadeiramente discípulos 
missionários de Jesus Cristo, conti-
nuadores da missão que vem de ti. 
Como Igreja peregrina, sejamos tes-
temunhas credíveis do teu rosto mi-
sericordioso, em todos os ambientes 
e circunstâncias, dispostos a socorrer, 
onde quer que vida esteja em perigo. 
Amém.

04. CANTO INICIAL – QUERO OU-
VIR TEU APELO SENHOR
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor / Ao 
teu chamado de amor e responder / 
Na alegria te quero servir / E anunciar 
o teu reino de amor
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Refrão: E pelo mundo eu vou / Can-
tando o teu amor / Pois disponível 
estou para servir-te, Senhor
2. Dia a dia, tua graça me dás/ Nela 
se apoia o meu caminhar / Se estás 
ao meu lado / Senhor, o que, então, 
poderei eu temer?

05. RECORDAÇÃO DA VIDA
Anim. (a): A Animação Missionária é 
uma das 4 prioridades do Programa 
Missionário Nacional (PMN), elo entre 
a missão e o missionário, estando em 
sintonia com as Diretrizes Gerais para 
a Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil (DGAE 2019-2023) da CNBB.
L1: Por animação missionária, enten-
de-se a ação pastoral de motivação e 
conscientização a fim de que as pessoas 
descubram, na vocação batismal, o fun-
damento de sua identidade missionária. 
L2: Animar missionariamente signifi-
ca comunicar uma espiritualidade na 
qual a vida se torna missão; no senti-
do de que a missão não é uma parte 
da vida, ou “um ornamento que pos-
so pôr de lado”; (...) ou um momento 
entre tantos outros da vida. 
Todos (as): É a compreensão de que 
“Eu sou uma missão nesta terra, e 
para isso estou neste mundo”. É ter a 
consciência de que estamos aqui para 
a “missão de iluminar, abençoar, vivifi-
car, levantar, curar, libertar”. (EG 273).

Anim. (a): Para dar suporte à animação 
missionária a nossa diocese criou a Co-
missão Diocesana de Animação Missio-
nária, com a tarefa de animar, progra-
mar, articular atividades missionárias 
e despertar a vocação missionária dos 
batizados, sustentada na espiritualida-
de do seguimento de Jesus, para ser 
realmente uma Igreja em saída. 
L1: Para alcançar este objetivo, di-
versas ações foram propostas, bus-
cando colocar no centro de toda ação 
evangelizadora a identidade essen-
cialmente missionária da Igreja, cha-
mada a servir o propósito de Deus 
no mundo. Esta comissão está sob 
a assessoria do Pe. José Geraldo de 
Melo e sob a coordenação leiga de 
Adenildes Souza Martins. 
L2: Integram esta comissão o Con-
selho Missionário Diocesano (COMI-
DI), Infância e Adolescência Missio-
nária (IAM), Juventude Missionária 
(JM), Idosos e Enfermos Missionários 
(IEM), Santas Missões Populares, reli-
giosas, clero, estando aberta à repre-
sentação de seminaristas e diáconos 
permanentes.
Todos (as): Queremos que nossas 
paróquias e comunidades sejam, de 
fato, verdadeiras discípulas missio-
nárias de Jesus Cristo, testemunhas 
credíveis do rosto misericordioso de 
Deus, onde a vida estiver em perigo.
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Para Conversar: Comente sobre a 
proposta desta comissão. 

Anim. (a): Rezemos juntos cantando: 
É missão de todos nós, Deus chama, 
quero ouvir a sua voz (2X)

06. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA 
DO POVO.
Anim. (a): Preparemos nossos cora-
ções para acolher a Palavra de Deus, 
cantando:

07. CANTO
Tua Palavra é lâmpada para os meus 
pés, Senhor! Lâmpada para meus pés, 
Senhor, luz para o meu caminho! (bis).

08. LEITURA BÍBLICA – Lucas 10, 1-12

09. REFLEXÃO E PARTILHA DA PA-
LAVRA
1. Comente o que mais lhe chamou 
atenção no texto lido.
2. De que modo o texto lido sustenta 
a proposta da comissão missionária?
3. Como viver, no seu cotidiano, sua vo-
cação de discípulo (a) missionário (a)?

10. PARA SABER MAIS...
Anim. (a): O trecho lido não é apenas 
rico em mensagens sobre a missão dos 
discípulos, mas é também fortemente 
inspirador para a missão da Comissão 

Diocesana de Animação Missionária 
como também para toda a Igreja. Vale 
destacar alguns aspectos: 
L1: O texto mostra-nos um segundo 
envio, agora, dos 72. Esta lógica do 
envio nos apresenta a imagem de um 
movimento profético que caminha ao 
longo da história de que “A Igreja não 
está aí para si mesma, mas para a hu-
manidade”.
L2: O envio é o que melhor responde 
ao desejo original de Jesus: sair de si 
mesmo, pensar nos outros, servir ao 
mundo a Boa Nova de Deus.
L1: Em dupla, para que o testemu-
nho, fundamentado nas palavras de 
duas testemunhas, seja credível, con-
fiável, mas também porque em dois 
é possível viver a fraternidade, a soli-
dariedade, a ajuda mútua. 
L2: Lembra que a presença de outro/a 
irmão/ã é um convite a não ceder às 
tentações individualistas e egocêntri-
cas.  A dimensão comunitária é es-
sencial na missão, pois evita que se 
volte aos próprios interesses, para o 
passado e ideais supremacistas. 
L1: Jesus envia para que colaborem 
com Ele no seu projeto do Reino de 
Deus, alimentados por suas palavras, 
inspirados nas suas atitudes, gestos, 
estilo de vida e espiritualidade.
Todos (as): E onde estiverem e em 
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qualquer circunstância, sejam por-
tadores/as da Boa Nova, estando 
no mundo à maneira de Jesus, ao 
lado daquelas categorias de pesso-
as expressas nas bem-aventuranças, 
proclamando: ‘O Reino de Deus está 
próximo de vocês! ’
Anim. (a): Assim, esta comissão, 
na sua missão de animar missio-
nariamente esta diocese, “como 
os apóstolos que viram, ouviram 
e tocaram a salvação de Jesus”, 
(...) deve “tocar a carne sofredora 
e gloriosa de Cristo na história de 
cada dia e encontrar coragem para 
partilhar com todos um destino de 
esperança”, na certeza de que Je-
sus caminha ao seu lado.

11. CANTO 
Eu vim para que todos tenham vida. 
Que todos tenham vida plenamente.

12. PRECES ESPONTÂNEAS

13. PAI NOSSO/ AVE MARIA

14. GESTO CONCRETO
Procurar conhecer as propostas desta 
Comissão e, na medida do possível, 
se inserir numa equipe missionária 
da comunidade. Onde não existe esta 
equipe, motivar a criação de uma.

15. ORAÇÃO FINAL
Todos (as): Senhor, ajudai-nos a ca-
minhar juntos como Comissão de Ani-
mação Missionária nesta diocese, que 
tenhamos o coração aberto e sensível 
ao projeto de teu Reino. Abençoai 
as nossas comunidades, paróquias, 
esta comissão, e caminhando em co-
munhão com as demais, fortaleça os 
trabalhos pastorais, organicamente. 
Que as atitudes de Jesus Cristo sejam 
nossa inspiração. Amém.

16. BENÇÃO FINAL
Anim. (a): Que nosso Deus Trindade, 
fonte de amor e vida, nos abençoe: 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém
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3º ENCONTRO / JULHO –18/07 a 24/07/2021

COMISSÃO DIOCESANA PARA AS JUVENTUDES
Fala, Senhor, o teu serva escuta ” (1Sm 3, 9-10)

PREPARANDO O AMBIENTE
A Bíblia, vela, flores, fotos ou figuras de jo-
vens, Plano da Ação Evangelizadora e Pasto-
ral/2021-2024. Outros símbolos relacionados com 
a PJ de sua Paróquia/Comunidade.

01. ACENDIMENTO DA VELA
Anim. (a): Coragem! Levante-te, Ele 
te chama (Mc 10, 49). Com esta exor-
tação é que vamos realizar o nosso 
encontro, voltando nosso olhar para 
a Juventude e ouvir o seu clamor e 
diante dessa realidade centrar nos-
sos esforços para fortalecer este setor 
que tem um papel fundamental na 
caminhada da igreja. Acendamos a 
vela do nosso encontro cantando: 
Refrão meditativo: Eis-me aqui Se-
nhor, eis-me aqui Senhor, /Pra fazer 
tua vontade, pra viver no teu amor 
(bis) eis-me aqui Senhor.

Anim. (a): Rezemos para que o Espí-
rito Santo nos ilumine e nos ajude a 
acolher e envolver nossos jovens na 
ação missionária da igreja: Vinde Es-
pírito Santo...

02. ACOLHIDA
Anim. (a): “Fala, Senhor, o teu ser-
vo escuta! ” Inspirados/as no sim de 
Samuel ao chamado de Deus, inicie-
mos o nosso encontro em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

03. ORAÇÃO INICIAL 
Todos (as): Senhor, faze-nos teste-
munhas da Tua misericórdia. Ensina-
-nos a levar a fé aos que duvidam, a 
esperança aos desanimados, o amor 
aos indiferentes, o perdão a quem fez 
o mal e a alegria aos infelizes. Fazei 
com que a centelha do amor mise-
ricordioso que acendeste dentro de 
nós converta-se em uma chama que 
transforma os corações e renova a 
face da Terra. Amém. (Parte da Oração da 

Jornada Mundial da Juventude)
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04. CANTO: O PROFETA
1. Antes que te formasses dentro do 
ventre de tua mãe/Antes que tu nas-
cesses, te conhecia, te consagrei/Para 
ser Meu profeta entre as nações Eu te 
escolhi/Onde te envio irás, o que te 
mando proclamarás!
Refrão: Tenho que gritar, tenho que ar-
riscar/Ai de mim se não o faço! /Como 
escapar de Ti, como calar/Se Tua voz 
arde em meu peito? /Tenho que andar, 
tenho que lutar / Ai de mim se não o 
faço! / Como escapar de Ti, como calar/
Se Tua voz arde em meu peito?

05. RECORDAÇÃO DA VIDA
Anim. (a): Já sabemos que “Juventu-
des” é uma das prioridades da ação 
pastoral em nossa diocese para o perí-
odo 2021 a 2024. E para dar dinamis-
mo a esta prioridade, foi formada a Co-
missão Diocesana para as Juventudes. 
Neste encontro faremos uma breve 
introdução sobre ela e suas atribuições:
L1: A Comissão Diocesana para as Ju-
ventudes é dedicada à articulação das 
expressões eclesiais voltadas à evange-
lização dos jovens em nossa Igreja Par-
ticular de Itabira / Coronel Fabriciano. 
L2: É o espaço que articula, convoca 
e propõe orientações para a evange-
lização da juventude, por meio da 
organização das Juventudes, respei-
tando o protagonismo juvenil, a di-

versidade dos carismas e a espiritua-
lidade, unindo forças ao redor de al-
gumas metas e prioridades comuns. 
L1: Para contribuir com a evangeli-
zação das juventudes algumas ações 
foram propostas e estão contempla-
das no novo Plano de Ação Evange-
lizadora e Pastoral da diocese. Esta 
comissão está sob a assessoria do Pe. 
Marco José e Ir. Silvia Batista e sob a 
coordenação leiga de Érica Júlia. 
Anim. (a): Compõem esta comis-
são as seguintes forças: Pastoral da 
Juventude, Movimentos Eclesiais, 
Novas Comunidades, Congregações 
Religiosas, Juventude Vicentina, Ju-
ventude Missionária, Juventude Ma-
riana, Juventude Pastoral Vocacional, 
Juventude Universitária, dentre ou-
tros segmentos eclesiais envolvidos 
com evangelização juvenil. 
Todos (as): Queremos caminhar como 
Igreja, com rosto jovem, levando a Ale-
gria do Evangelho e a alegria do amor, 
para que os jovens tenham vida e vida 
em abundância. (Papa Francisco) 

Para conversar: Como está a organi-
zação da juventude em sua Paróquia 
e na sua comunidade? O que falta 
aos jovens para se organizarem?

Anim. (a): Rezemos juntos: Deus, 
Pai misericordioso, que revelaste Teu 
amor em Teu Filho Jesus Cristo e, no 
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Espírito Santo, Consolador, o derra-
maste sobre nós, a Ti confiamos o 
futuro do mundo e de todos os ho-
mens. De maneira especial a Ti con-
fiamos os jovens. Amém. (Parte da Ora-
ção da Jornada Mundial da Juventude)

06. PALAVRA DE DEUS NA VIDA 
DO POVO
Anim. (a): A Palavra de Deus nos aju-
da compreender a vida nos diversos 
carismas em diferentes pessoas. Ou-
çamos o que ela tem a nos dizer hoje. 
Cantemos:

07. CANTO: ENVIA TUA PALAVRA, 
PALAVRA DE SALVAÇÃO
Envia tua Palavra, Palavra de Salva-
ção, /Que vem trazer esperança aos 
pobres libertação. (2X)

08. LEITURA BÍBLICA – 1 Samuel 3, 1-19

09. REFLEXÃO E PARTILHA DA PA-
LAVRA
1. O que mais lhe chamou a atenção 
no texto bíblico? Comente. 
2. Como membros de uma comuni-
dade, temos enxergado e ajudado no 
desempenho das vocações, sobretu-
do no meio jovem?
3. O que o texto lido nos inspira a 
ajudar comunitariamente com as nos-
sas juventudes?

10. PARA SABER MAIS... 
 Anim. (a): A palavra de Deus é o cen-
tro desse texto, como também é o 
personagem Samuel: de alguém que 
ainda não conhecia Javé passa a ser 
aquele através do qual a palavra de 
Javé é transmitida ao povo de Deus. 
L1: O texto descreve, pois, uma mu-
dança tanto em relação à Palavra 
quanto em relação a Samuel. Me-
diada por Eli, Samuel passa a ser o 
profeta de Deus, porque se dispôs a 
ouvir e, depois, não deixou cair por 
terra nenhuma dessas palavras.
L2: De acordo com o texto bíblico 
foram necessários três chamados de 
Deus e uma orientação sábia de um 
adulto para que Samuel entendesse 
o chamado.
L1: Isso porque a palavra de Deus 
abre espaços onde e quando agrada a 
ele. Condição única para tal é a dispo-
sição para o ouvir. E Samuel se dispôs. 
L2: Nesta direção deve caminhar a 
Comissão Diocesana para as Juventu-
des: favorecer o encontro dos jovens 
e a Palavra de Deus através da inte-
gração e o diálogo, além de propor 
diretrizes comuns para a evangeliza-
ção, considerando as realidades de 
cada expressão juvenil. 
Anim. (a): Portanto, é preciso dar 
apoio afetivo e efetivo, proporcionar 
troca de experiências, dar oportuni-
dades de agir na comunidade, efetu-

REFLEXÕES jun jul.indd   33 30/04/2021   09:47:03



34

ar momentos de oração e elaboração 
de estratégias para melhorar o servi-
ço de acompanhamento aos jovens.
Todos (as): Buscar meios de encanta-
mento e escuta é fundamental. É pre-
ciso junto a eles exercer o papel de Eli 
para que os mesmos aprendam a es-
cutar e discernir o chamado de Deus.

11. CANTO: NOVA GERAÇÃO
1. Eu venho do sul e do norte / Do 
oeste e do leste, de todo lugar / Es-
trada da vida eu percorro / Levando 
socorro a quem precisar / Assunto 
de paz é meu forte / Eu cruzo mon-
tanhas, mas vou aprender O mundo 
não me satisfaz / O que eu quero é a 
paz, o que eu quero é viver.  
Refrão: No peito eu levo uma cruz / 
No meu coração o que disse Jesus / 
No peito eu levo uma cruz/No meu 
coração o que disse Jesus.
2. Eu sei que não tenho a idade / Da 
maturidade de quem já viveu / Mas 
sei que já tenho a idade / De ver a 
verdade, o que eu quero é ser eu / 
O mundo ferido e cansado/De um 
negro passado, de guerras sem fim / 
Tem medo da bomba que fez / E da fé 
que desfez, mas aponta pra mim.

12. PRECES ESPONTÂNEAS
Anim. (a): Encaminhemos agora a 
Deus nossos pedidos e depois de 

cada prece responderemos: 
Todos (as): Senhor da vida, escutai a 
nossa prece.

13. PAI NOSSO // AVE MARIA

14. GESTO CONCRETO
Apoiar as iniciativas voltadas para 
a Juventude em sua paróquia, lem-
brando que de 2021 a 2024 é uma 
das prioridades do Plano Diocesano 
de Ação Evangelizadora da Diocese 
de Itabira-Coronel Fabriciano.

15. ORAÇÃO FINAL
Todos (as): Senhor, que hoje, ao sair 
desse encontro, possamos deixar 
ecoar em nossos corações o clamor 
de nossos jovens e que a nossa refle-
xão nos leve às boas obras com ações 
de acolhida, escuta e inserção dos jo-
vens na caminhada da Vossa igreja. 
Amém.

16. BÊNÇÃO FINAL
Anim. (a): Que o Senhor da vida nos 
guarde e nos proteja! Que Ele nos 
conceda a tua paz!
Todos (as): Em nome do Pai, Filho e 
o Espírito Santo. Amém.
Anim. (a): Louvado Seja Nosso Se-
nhor Jesus Cristo! 
Todos (as): Para sempre seja louvado!
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4º ENCONTRO / JULHO - 25/07 A 31/07/2021

COMISSÃO DIOCESANA DOS MOVIMENTOS ECLESIAIS
“(...) fomos batizados num só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos 

de um só Espírito! ” (1Cor 12,13)

PREPARANDO O AMBIENTE
Bíblia, vela, flores e um pequeno cartaz com os 
nomes dos grupos que formam a Comissão Dio-
cese dos Movimentos Eclesiais.  Ver texto da Re-
cordação da Vida. 

01. ACENDIMENTO DA VELA
Anim. (a): “Os movimentos eclesiais 
correspondem à superabundante ri-
queza criativa de Deus no encontro 
com cada um, de acordo com as dife-
rentes situações humanas, culturais, 
de linguagens e sensibilidades”.  
Refrão Meditativo: Oh luz do Se-
nhor que vem sobre a terra, inunda o 
universo com teu esplendor (3X).
Anim. (a): Busquemos as luzes do Es-
pírito Santo: Vinde Espírito, enchei 
os corações...

02. ACOLHIDA
Anim. (a): É uma alegria estarmos 
reunidos em nome do Senhor. O en-
contro de hoje nos convida a refletir-
mos sobre a Comissão Diocesana dos 
Movimentos Eclesiais.  Na certeza de 
que “(...) fomos batizados num só 
Espírito para ser um só corpo, (...) e 
todos bebemos de um só Espírito! ” 
(1Cor 12,13), tracemos sobre nós o 
sinal do cristão: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 

03. CANTO INICIAL – AGORA É 
TEMPO DE SER IGREJA
Refrão: Agora é tempo de ser Igreja, 
/ Caminhar juntos, participar. (2x)
1. Somos povo a caminho / Cons-
truindo em mutirão / Nova terra, 
Novo reino / De fraterna comunhão.

04. ORAÇÃO INICIAL
Todos (as): Pai mova-nos pelo Es-
pírito a trilhar o caminho da santi-
dade, colocando nossas vidas em 
tuas mãos, buscando viver a comu-
nhão e a unidade proclamadas por 
teu Filho Jesus. Amém.
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05. RECORDAÇÃO DA VIDA
Anim. (a): Nos últimos dois meses, 
refletimos vários temas significativos. 
No primeiro encontro de junho, ao 
abordar os 56 anos de nossa diocese, 
completados em 14/06, enfatizamos 
uma das prioridades – “Pastorais So-
ciais e Meio Ambiente”, acolhida no 
atual Plano da Ação Evangelizadora e 
Pastoral diocesano para o quadriênio 
de 2021/2024. E, ainda, conhecemos 
as comissões, nova modalidade de 
organização criada na diocese, para 
dinamizar as propostas contidas no 
novo plano pastoral. 
L1: No segundo encontro revimos a 
prioridade Juventudes. Neste encon-
tro reafirmamos os compromissos 
pastorais e evangelizadores de cuida-
dos com e para as juventudes.
L2: No 3º e 4º encontros de junho e 
no 1º, 2º e 3º de julho, conhecemos 
um pouco sobre cinco (5) das seis (6) 
comissões diocesanas, suas atribui-
ções e equipes responsáveis pela sua 
articulação. As comissões são: 
Todos (as): Comissão Diocesana das 
Pastorais Sociais – Dimensão Socio-
transformadora; Comissão Diocesa-
na de Liturgia – Dimensão litúrgica; 
Comissão Diocesana de Animação 
Bíblico-catequética; Comissão Dio-
cesana de Animação Missionaria; 

Comissão Diocesana para as Juven-
tudes; Comissão Diocesana para os 
Movimentos Eclesiais.
Anim. (a): No encontro de hoje, 
vamos conhecer alguns aspectos 
relativos à Comissão Diocesa-
na dos Movimentos Eclesiais. Na 
vida da Igreja, Movimento Eclesial 
é um agrupamento de fiéis, que 
tem por objetivo uma ação parti-
cular na qual se acentua o caráter 
vivo e dinâmico deste grupo. Os 
Movimentos são um componente 
importante para a caminhada da 
Igreja diocesana.
L1: Esta comissão visa criar unidade 
entre os Movimentos Eclesiais exis-
tentes na diocese e demais segmen-
tos, de modo que possam participar 
ativamente do Plano da Ação Evan-
gelizadora e Pastoral. Pretende ser 
um instrumento para promover a 
vocação e missão, formação e espiri-
tualidade, organização e atuação do 
laicato, na diversidade de carismas 
em vista da comunhão. 
L2: A Comissão dos Movimentos Ecle-
siais está em fase de estruturação e 
definição de suas metas. Conta com o 
Pe. Eugênio Ferreira de Lima na asses-
soria e Ana Paula Alvarenga Sampaio, 
fundadora da Comunidade Cordeiro 
de Deus, na coordenação leiga. 
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Anim. (a): A comissão é composta 
pelos seguintes grupos: Novas fun-
dações; Apostolado da Oração; Con-
gregação Mariana, Legião de Maria; 
Filhos de Maria; Renovação Carismá-
tica Católica; Terço dos homens; Mo-
vimento Apostólico Schoesntat; Mo-
vimento Sacerdotal Mariano, Oficina 
de Oração e Vida; Mães que oram 
pelos filhos e Equipes de Nossa Se-
nhora, dentre outros. 

Para conversar: Dos grupos que 
compõem esta comissão, quais exis-
tem em sua paróquia/comunidade? 
Em sua opinião, qual a importância 
dessa comissão?

Anim. (a): Rezemos, cantando: So-
mos gente nova vivendo a união / 
Somos povo, semente da nova nação 
ê, ê / Somos gente nova vivendo o 
amor / Somos comunidade, povo do 
senhor, ê, ê

06. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA 
DO POVO.
Anim. (a): A Palavra de Deus é luz 
que ilumina nossos passos, aquece 
nossa vida e nos mostra o caminho 
que nos conduz para casa do Pai. 
Cantemos, acolhendo-a:

07. CANTO - BUSCAI PRIMEIRO
1. Buscai primeiro o Reino de Deus 
e a sua justiça. E tudo mais vos será 
acrescentado. Aleluia! Aleluia!

08. LEITURA BÍBLICA – 1Cor 12,12-27.

09. REFLEXÃO E PARTILHA DA 
PALAVRA
1. Comente o que mais lhe tocou do 
texto lido.
2. Se fôssemos exatamente iguais, 
onde poderíamos aprender uns com 
os outros? (v. 17)
3. O que aprendemos com este texto 
para a nossa vivência em nossos dife-
rentes ambientes cotidianos?  

10. PARA SABER MAIS...
Anim. (a): Certamente devia haver 
desentendimentos e situações de 
rivalidades internas que geravam 
conflitos na comunidade cristã de Co-
rinto. É o que refletem os conceitos e 
expressões trabalhadas por Paulo. 
L1: Assim, ao usar a imagem de cor-
po, ele vem revelar que a unidade, a 
complementaridade e a interdepen-
dência são princípios que precisavam 
acontecer na comunidade para possi-
bilitar o exercício dos diferentes dons. 
L2: O objetivo de Paulo, neste texto, 
é estabelecer a unidade em torno de 
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um único líder: Jesus Cristo – este 
não divide e sim congrega.
L3: A metáfora do corpo é usada para 
falar da comunidade e a ela. A comu-
nidade é uma só e tem muitas pesso-
as; apesar de serem muitas pessoas 
e mesmo grupos diferentes, formam 
uma só comunidade – corpo de Cristo.
L1: Neste sentido, “o olhar” de Jesus 
às pessoas, expresso em sua prática, 
articulado à imagem da igreja como 
“corpo”, oferece caminhos para re-
pensar as práticas comunitárias.
L2: Somos diferentes, muitos e mui-
tas, mas bebemos do mesmo Espíri-
to, somos um só corpo. Um membro 
por si só não é o corpo, nem vários 
membros iguais, constituem o corpo.
Todos (as): “Ninguém reúne em si 
a plenitude do corpo, todos e todas, 
porém, ‘participam’ dele, tomam 
parte dele”. Diferentes em funções 
desempenhadas, mas iguais na fé 
partilhada.
Anim. (a): Este é o desafio desta e das 
demais comissões: na medida em que, 
sendo diferentes, nos fazemos um só, 
cultivando a unidade e a comunhão 
no Espírito, somos a visibilidade atual 
do Cristo, a revelação de sua presença 
no mundo, que, mesmo sem saber, ca-
minha para a unidade: no amor.

11. CANTO
Envia teu Espírito Senhor e renova a 
face da terra (3X)

12. PRECES ESPONTÂNEAS

13. PAI NOSSO/ AVE MARIA

14. GESTO CONCRETO
O que a reflexão de hoje nos inspira 
concretamente?

15. ORAÇÃO FINAL
Todos (as): Ó Deus da vida! Agra-
decemos-te por nossa vida, nossos 
corpos e capacidades. Ajuda-nos a 
amar uns aos outros com nossas di-
ferenças. Permite que aprendamos 
com tua palavra e teu exemplo em 
Jesus Cristo, que amando as pesso-
as, curando-as e devolvendo-lhes 
a dignidade, fez a tua vontade. Isto 
te pedimos, por Jesus Cristo, hoje e 
sempre. Amém.

16. BÊNÇÃO FINAL
Anim. (a): Abençoe-nos Deus todo-
-poderoso, Pai e Filho e Espírito San-
to. Amém.
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