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APRESENTAÇÃO
Neste subsídio de abril e maio, os encontros nos conduzirão à reflexão relacionada aos
Estudos 114 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil): “ E a Palavra habitou entre
nós” (Jo 1,14). O texto, aprovado pela 58ª Assembleia Geral da CNBB (2021) mostra o esforço
de uma comissão de bispos e assessores, cujo trabalho se inseriu em uma ampla escuta de
catequetas, biblistas, pastoralistas e comissões pastorais em âmbito nacional, no anseio de
estimular a Animação Bíblica da Pastoral e incentivar todas as forças evangelizadoras para que
a Palavra de Deus esteja ainda mais na vida das pessoas, nutrindo-as e fortalecendo-as no
anúncio do Reino.
A CNBB pretende contribuir para que a Igreja no Brasil avance ainda mais na relação com
a Palavra de Deus, alimentando pessoas, grupos, comunidades e estimulando o espírito
missionário.
O Pilar da Palavra: Iniciação à vida cristã e animação bíblica da vida e da pastoral tem
como uma de suas propostas a maior difusão e o conhecimento da Palavra de Deus, como
alimento e fundamento para as comunidades eclesiais missionárias. A nova evangelização, que
comporta uma efetiva iniciação cristã e a consequente renovação comunitária, só será possível
se nossas práticas forem iluminadas pela Palavra de Deus, fonte de animação da vida e da
pastoral.
As Novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023 (Doc.
109 CNBB) estão estruturadas a partir da compreensão da Igreja como Comunidade Eclesial
Missionária e fazem uso da imagem da “casa” de portas abertas para reforçar o aspecto
missionário da igreja.
Como todas as casas são sustentadas por quatro pilares, em se tratando da “Casa-Igreja”
- comunidade Eclesial Missionária -, os pilares evangelizadores que a sustentam são: “Palavra:
Iniciação à vida cristã e animação bíblica; Pão: liturgia e espiritualidade; Caridade: serviço à vida
plena; Ação Missionária: estado permanente de missão”. (CNBB. Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE), 2019-2023, n. 8.)
Para todos e todas do “Caminhando com os Grupos de Reflexão” é de suma importância
que possamos conhecer aquilo que nossos Bispos estão refletindo e indicando para assumirmos
e vivermos, no aqui e agora, a Palavra de Deus.
Vamos aprofundar nosso conhecimento no Pilar da Palavra! Que ela continue sendo luz
que ilumina a nossa caminhada.
Que Nossa Senhora Aparecida, a fiel ouvinte da Palavra de Deus, nos ajude a sermos
instrumentos Dele na Ação Evangelizadora e a colocarmos a nossa vida a serviço.

Pe. Hideraldo Verissimo Vieira
Assessor da Equipe de elaboração do Material da Reflexão, dos Grupos de Reflexão e
das CEBs

ORIENTAÇÕES PARA MELHOR USAR ESTE LIVRO DE REFLEXÃO
1. Este livrinho traz os encontros de abril e maio. São 3 em abril e 5 em maio. O quinto encontro
de maio se divide em 6 dias (seis), um por dia, na semana de 29/5 a 5/6, destinados à Semana
de Pentecostes em sintonia com a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Dentre esses
seis encontros, um é referente à Vigília de Pentecostes. Teremos, portanto, um total de 13
encontros, sendo os três (3) de abril e quatro (4) do mês de maio dedicados à reflexão dos temas
do Estudo 114 da CNBB “E A PALAVRA HABITOU ENTRE NÓS” (Jo 1, 14): “Animação Bíblica
da Pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias”.

Este Estudo 114 mostra os caminhos da Palavra de Deus em relação à ação pastoral a partir
das comunidades eclesiais missionárias. Pretende contribuir para a Animação Bíblica e Pastoral
da Igreja no Brasil, de modo que a relação pessoal com a Palavra de Deus seja aprofundada e
esclareça as pessoas, os grupos e as comunidades em missão. Isto é: que a Palavra de Deus
seja o centro de toda ação a evangelizadora.
2. Esses encontros poderão acontecer na Igreja ou nas Casas, obedecendo aos protocolos de
segurança contra a Covid-19, determinados pela Diocese e as orientações da Paróquia a qual
você pertence.
3. É bom que em nível paroquial ou comunitário, haja um dia reservado para a entrega dos
livrinhos a todos os grupos, de modo que possam conhecer os temas com antecedência. E,
ainda, marcar uma data para organizar e se preparar para estes dois meses. A Vigília de
Pentecostes será realizada no sábado, dia 5/6 de 2022.
4. O livrinho segue a metodologia do VER-ILUMINAR-AGIR-CELEBRAR, cujas partes estão
interligadas. Todas elas favorecem a reflexão. É bom ficar atentos e atendas quanto à realização
de cada uma das partes. Ficar atentos, também, quanto aos compromissos propostos para o
Gesto Concreto.
5. As leituras, tanto do texto bíblico quanto as demais, devem ser bem preparadas, já que elas
facilitam a reflexão e iluminam o que está sendo refletido.
6. Proporcionar um clima agradável durante o encontro, dando a todos a oportunidade de
participação nos momentos da partilha, da reflexão e da oração.
7. Em grupo, realizar um Gesto Concreto, mesmo que este seja diferente do proposto no
encontro. Notem que quanto a essa questão, há encontros em que são pedidos para os grupos
proporem gestos concretos. Nesses casos, é bom que sejam anotados num papel, para serem
entregues no dia da plenária.
8. Ao final de todos os encontros, realizar um momento de plenária ou uma celebração final, com
todos os grupos, para fazer uma síntese e retomar os temas refletidos ao longo dos meses. Este
encontro pode ser feito em nível comunitário ou paroquial, ou conforme o costume local. Nesse
dia, poderá ser realizada uma confraternização. Isso une ainda mais os grupos, além de
fortalecer o sentido de comunidade, desde que seja segura para todos. Isto será considerado
devido à pandemia.
9. Prestar atenção e participar das promoções da paróquia e da diocese, porém, sem realizar
ações paralelas.
1º ENCONTRO / ABRIL DE 2022 – 3/4 a 9/4
A PALAVRA FALA DA PALAVRA

Estudo CNBB – 114 – “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1, 14)

O percurso de Jesus é um constante movimento de saída, de busca, aproximando-se de cada pessoa
PREPARANDO O AMBIENTE
A Bíblia em destaque, flores, uma vela. Onde for possível, um pequeno cartaz reproduzindo a capa do Estudo, que pode ser encontrado na
Internet.

1. ACENDENDO DA VELA DO ENCONTRO
Animador: Que a Palavra de Deus seja sempre alimento constante em nossas vidas.
Acenderemos a vela do encontro, cantando:
Refrão: Põe a semente na terra não será em vão, / não te preocupe, a colheita / tu plantas para
o irmão. (Bis)
Animador ou animadora: Rezemos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações... Amém.
2. ACOLHIDA
Animador: Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a este encontro em que iremos iniciar
a reflexão do Estudo 114 da CNBB – “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1,14), que no seu
primeiro capítulo traz o tema a “Palavra fala da Palavra”. Veremos como Jesus mostra a
grandeza desta Palavra, do Reino de Deus, em seu ministério, traduzido em atitudes, em gestos,

experiências, situações e circunstâncias, num constante movimento de saída, sempre no
caminho, dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Jesus, divino Mestre, Filho muito amado do Pai, caminho único para chegarmos
a Ele, nós vos louvamos e agradecemos, porque sois o exemplo que devemos seguir. Senhor,
queremos ser atraídos por vossa Palavra, para que possamos buscar em tudo a Tua vontade.
Aumentai nossa esperança, impulsionando plenamente o nosso ser e o nosso agir. Ajudai-nos a
retratar em nossa vida a Vossa imagem, para que assim vos possamos louvar eternamente no
céu. Amém.
4. CANTO – TODA BÍBLIA É COMUNICAÇÃO
Refrão: Toda Bíblia é comunicação, de um Deus amor, de um Deus irmão. / É feliz quem crê na
revelação, quem tem Deus no coração.
1. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. / Ele é vida e verdade, a suprema caridade.
2. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. / Precisamos ser profetas para o mundo
ser melhor.
5. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: Os Círculos Bíblicos, ou Grupos de Reflexões são caminhos seguros para animar o
povo de Deus, fermento animador de um outro mundo possível. São um novo modo de ser Igreja
que consiste na formação de grupos ao redor da Palavra de Deus: “farol de seu caminho”
(Conferência de Aparecida, 180).
Leitor 1: A Igreja é viva enquanto cada um de nós, como batizados, dedica-se valorizar o Reino
como discípulo missionário de Jesus Cristo. Nesta construção comum, encontramo-nos em um
ambiente acolhedor em que todos são valorizados como aprendizes e educadores.
Leitor 2: O grupo se reúne em espírito de família e reflete o próprio caminho de acordo com os
apelos de Deus contidos na Palavra. Dessa forma, o círculo bíblico ou os grupos de reflexão são
uma catequese permanente de adultos. Eles propiciam, através da escuta atenta e orante da
Palavra, uma atitude de sabedoria frente à vida.
Leitor 1: A Palavra de Deus, primeiramente, deve nos mover para sermos, sempre, um grito
profético de humanidade que ecoa das casas, das famílias e repercute na Igreja local e nacional.
Leitor 2: O segundo desafio é que a Palavra de Deus tem duas dimensões básicas. É luz e força.
Luz enquanto nos traz consciência, conhecimento crítico da realidade, e força, enquanto nos
ajuda a caminhar. No entanto, na realidade pastoral, estas duas dimensões veem separadas.
Leitor 1: Alguns insistem mais na força e outros na luz, na consciência mais crítica. O desafio é
uni-las, de modo a superar o perigo do fundamentalismo que nos ameaça de todos os lados. É
um movimento que afeta toda a humanidade.
Todos e todas: O fundamentalismo é sinal de insegurança. É o desejo de se agarrar a algo
nestes tempos difíceis em que nos encontramos. O que pode ajudar a enfrentá-lo é a ligação da
Bíblia com a vida. E de duas maneiras. Uma ligada à vida de hoje e outra a partir da situação
muito concreta de vida do povo daquele tempo.
Animador: Outro meio que ajuda, e muito, a superar o fundamentalismo é fomentar a vida
comunitária, que traz segurança. O fundamentalismo nasce, em parte, da falta de segurança. É
na comunidade que encontro Deus presente na vida. O encontro entre irmãos e irmãs, ajuda a
superar o fundamentalismo.
Para conversar: A igreja é alimentada pela Palavra que aponta o caminho para a escuta do
clamor dos empobrecidos. O que acontece quando deixamos de ouvir esse clamor?
Animador: Rezemos juntos: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde; conceda-nos a graça de
sermos terra boa, que acolhe sua Palavra, traduzindo-a em gestos de amor, de verdade, de
justiça e de fraternidade. Amém.
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO

Animador: Com o coração aberto e inspirado pelo Espírito Santo, aclamemos a Palavra de Deus,
cantando:
7. CANTO
Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta Palavra que nos guia (bis)
Tua Palavra vem chegando bem veloz, por todos os cantos, hoje se escuta a tua voz (bis)
Aleluia, aleluia (bis)
8. LEITURA BÍBLICA: Mateus 13, 1-9
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. O que mais chamou sua atenção no texto Bíblico?
2. O que podemos fazer para ser terra boa que dê bons frutos?
3. Como Grupo de Reflexão, neste momento da história, onde devemos semear?
10. PARA SABER MAIS...
Animador: Antes de contar a parábola do semeador que “saiu a semear”, o evangelista nos
apresenta Jesus que “sai de casa” para encontrar-se com as pessoas, para “sentar-se” sem
pressas e dedicar-se durante “muito tempo” a semear o Evangelho entre elas. Segundo Mateus,
Jesus é o verdadeiro semeador.
Leitor 1: Na parábola do Semeador, é fácil perceber que Jesus acentua muito mais a semente
que o semeador. Ele mesmo dispõe, enfaticamente, que a semente é a Palavra. Sem a Palavra
é como se a Igreja quisesse evangelizar silenciando o próprio Jesus. Ele mesmo é a pronúncia
viva do Altíssimo
Leitor 2: A semeadura, imagem pouco frequente na tradição Bíblica, é sinal de esperança.
Desde o antigo testamento ela indica a ação de Deus que continuamente volta a ocupar-se com
seu povo.
Leitor 1: Se, por um lado, há dificuldades na semeadura, por outro, está assegurada a alegria
surpreendente do fruto produzido. Jesus confia na força da Palavra. Não busca outros métodos
senão o do anúncio corajoso e apaixonado. Decisivo, fundamental, irrenunciável, é “lançar a
semente”, mesmo com as adversidades e as perseguições, mas sempre tendo como referência
o próprio Jesus.
Leitor 2: Com grande frequência os evangelistas nos mostram Jesus em ritmos de saída, sempre
à procura. E não é por acaso. Esse processo aponta muito mais para o anseio do Filho de Deus
por encontrar e deixar-se encontrar.
Leitor 1: O Senhor quer a Palavra semeada em todas as partes, de modo a fazê-la chegar a
todos os ambientes, até nos espaços e contextos mais distintos e distantes, é o que nos mostra
os diversos solos onde a semente foi lançada.
Leitor 2: A Palavra não deu fruto apenas uma vez, e tudo terminou. Com o grão, isso acontece
apenas uma vez. Com a Palavra o efeito se estende. Ela continua a dar fruto. Neste caso, a
adesão e o acolhimento da Palavra de Deus se desdobram em fé ativa e perseverante.
Animador: Aos discípulos de qualquer tempo, aos de ontem e de hoje, incumbe a grande missão
de ensinar o povo de Deus a ouvir a Palavra e a ela responder. É necessário ter uma visão ampla
e de longo alcance. Para que algo novo germine em nossa terra, precisamos discernir o que
vamos semear hoje.
11. CANTO
Refrão: Toda a Bíblia é comunicação, de um Deus amor, de um Deus irmão. / É feliz quem crê
na revelação, quem tem Deus no coração.
Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. / A Palavra que nos salva, nós queremos
proclamar.
11. PRECES / ESPONTÂNEA
Animador): Encaminhemos, agora, a Deus, nossos pedidos e depois de cada prece
responderemos:

Todos e todas: Senhor, ajuda-nos a viver plenamente a tua Palavra.
12. PAI NOSSO E AVE MARIA
13. GESTO CONCRETO
Procurar convidar uma pessoa ou uma família para participar do grupo de reflexão.
14. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: Ajuda-nos, Senhor, a crer e a compreender que uma só semente que gera frutos
em abundância alimenta a vida e a esperança daquelas que por uma razão ou outra ficaram pelo
caminho. Que nosso coração creia, que nosso espírito diga sim, e, que nossa vida semeada e
transformada dê muitos frutos, trinta, sessenta e cem por um! Amém.
15. BÊNÇÃO FINAL
Animador: O Senhor esteja convosco.
Todos e todas: Ele está no meio de nós.
Animador: Ó Deus, que possamos ser terra fértil para sua Palavra. Por Cristo, Senhor nosso.
Todos e Todas: Amém.
Animador: Abençoe-nos o Deus de amor e misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo!
Todos e todas: Amém.

2º ENCONTRO DE ABRIL DE 2022 – 17/4 a 23/4 DE 2022
É TEMPO DE SEMEAR

Estudo CNBB - 114 - “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1, 14)

“Sem a Palavra bíblica facilmente se esgota o diálogo com Deus; sem a leitura da Palavra não é possível o encanto
por Jesus Cristo e o encontro com Ele”.
PREPARANDO O AMBIENTE
A Bíblia em destaque, vela, sementes.

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: A Palavra habitou entre nós e quer produzir frutos. Cantando, acendamos a vela
deste encontro.
Refrão Meditativo: Põe a semente na terra, /Não será em vão Não te preocupe a colheita,/
Plantas para o irmão (2x)
Animador: Rezemos para que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça em nossa missão.
Vinde Espírito Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a este encontro em que iremos
refletir o tema É TEMPO DE SEMEAR, no qual será tratado a importância da Palavra de Deus
na vida da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Pai querido, quando o agricultor semeia a terra, ele o faz na esperança de que
ela frutifique. Senhor, ajuda-nos a compreender o princípio de semeadura do Teu Reino, para
que possamos semear com a mesma esperança do semeador. Sendo assim, poderemos
proclamar a Tua Palavra nos corações como sementes em terra boa. Amém.
4. CANTO INICIAL
A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo / Que cresceu e cresceu e nos
transformou/ ensinando-nos a viver um mundo novo.
5. RECORDAÇÃO DA VIDA

Animador: O Estudo 114 da CNBB, no seu segundo capítulo, vem nos falar sobre a importância
da Palavra de Deus nos diferentes espaços de semeadura: grupos de reflexão, catequese em
todos os sentidos: matrimonial, de iniciação à vida cristã de crianças, adolescentes, jovens e
adultos, encontros e reuniões pastorais, liturgia, momentos de preparação de encontros, dentre
outros.
Leitor 1: Ele nos mostra a necessidade desta Palavra ser o centro nestes e em outros espaços.
Ou seja, que a Palavra seja a motivadora, a irradiadora de nossas ações e atitudes. Não se trata,
portanto, de trazer informações sobre a Bíblia.
Leitor 2: O fundamental é que esta Palavra seja vivida, rezada e expressa nas atitudes da vida
cotidiana, nos diferentes ambientes. Ao se propor a Animação Bíblica da Pastoral a Igreja no
Brasil não busca nenhuma novidade.
L3: Ela reconhece que se quiser evangelizar com alma, com paixão, se se deseja que a fonte da
Palavra sempre jorre para seu povo, não há caminho mais efetivo do que se deixar mover pela
força da Palavra em todas as suas ações e em todos os seus projetos.
L4: O Grupo de Reflexão, por exemplo, é um desses terrenos de semeadura, pois se realiza em
torno da Palavra revelada na Sagrada Escritura, que “é um precioso meio de encontro com Jesus
Cristo”.
Todos e todas: “Sem a Palavra bíblica, facilmente, esgota-se o diálogo com Deus. Sem a leitura
da Palavra não é possível o encanto por Jesus Cristo e o encontro com Ele”.
Leitor 1: É a Palavra bíblica que ilumina a vida. Os fatos da Bíblia e os da vida se entrelaçam.
Espera-se que a reflexão da vida em torno da Palavra gere mudanças.
Animador: Exemplo disso aconteceu numa determinada paróquia de nossa diocese, durante a
última Novena de Natal de 2021, na qual alguém teve a coragem de dizer que determinada
reflexão a fez com que ela repensasse suas atitudes.
Para conversar: Você já tinha pensado na importância da Bíblia no meio de nós? Como
podemos anunciar essa Palavra com a nossa vida?
Animador: Rezemos juntos com Maria, a discípula missionária do Evangelho, que nos convida
a “Fazer tudo o que Ele disser” para que Ela esteja conosco nesta caminhada. Ave Maria...
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: Com o nosso canto, acolhamos a Palavra de Deus.
7. CANTO
A Bíblia é a palavra de Deus/ Semeada no meio do povo / Que cresceu, cresceu e nos
transformou/ Ensinando-nos a viver um mundo novo
8. LEITURA BÍBLICA: Isaías 55,10-13
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. Que reação esse texto provocou em você?
2. O que Deus nos fala quando diz: “A palavra que sair da minha boca não voltará vazia? ”
3. Como sairemos em missão para anunciar a Palavra de Deus?
10. PARA SABER MAIS
Animador: O profeta Isaías através deste poema, nos lembra que a Palavra tem uma ‘potência
sacramental’, pois “Ela realiza o que pronuncia”. Não volta sem produzir o seu propósito.
Leitor 1: Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não retornam, sem
antes regar a terra, fazer produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão a quem come, assim
a Palavra de Deus produzirá frutos na vida de quem a busca. A Palavra será um sinal eterno que
não desaparecerá.
Leitor 2: O Estudo 114 pretende contribuir para a Animação Bíblica e Pastoral da Igreja no Brasil,
de modo que a relação pessoal com a Palavra de Deus seja aprofundada e sustente pessoas,

grupos e comunidades em missão, e em todos os espaços existentes e em todas as
circunstâncias.
Leitor 3. Ao falar de Animação Bíblica da Vida e da Pastoral “não se trata simplesmente de
acrescentar qualquer encontro na paróquia ou na diocese”, ou falar sobre a Bíblia.
Leitor 4: Trata-se “de verificar que nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas
paróquias, nas associações, nos movimentos, aconteça, realmente, o encontro pessoal com
Cristo que se comunica a nós com sua Palavra”.
Animador: Antes de qualquer iniciativa, esquemas ou formatos entende-se por Animação Bíblica
que todos - agentes evangelizadores, bispos, padres, religiosos e religiosas, catequistas,
ministros ou ministras extraordinários, coordenadores, administradores, leigos e leigas, dentre
outros, estejam e sejam biblicamente animados. Em outras palavras: movidos por uma
espiritualidade bíblica.
Todos e todas: Uma espiritualidade bíblica é o caminho de conversão pessoal, comunitária e
pastoral e que pode ser cultivada de diferentes modos, meios, espaços e circunstâncias.
11. CANTO
Refrão: É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa/ Tua palavra é assim/ Não passa
por mim sem deixar um sinal
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Rezemos para que, caminhando como companheiros e companheiras, lado a lado
na mesma estrada, na missão que nos foi confiada, possamos semear e produzir frutos de vida
e da esperança. Rezemos.
Todos e todas: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
13. PAI NOSSO E AVE MARIA
15. GESTO CONCRETO
Ingressar em uma pastoral ou um movimento pra fazer a experiência do anúncio.
16. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: Senhor Jesus, a Tua Palavra nos educa na fé, concede-nos a graça de sermos
discípulos apaixonados levando-nos a celebrar a esperança na liturgia e fortalece-nos na missão
de anunciá-la a todos. Ajuda-nos a nos deixar cativar por ela e a buscá-la, sem cessar. Amém.
17. BÊNÇÃO FINAL
Animador: Que Maria, a Senhora Aparecida, nossa mãe e padroeira, modelo perfeito de
acolhida e de seguimento da Palavra nos acompanhe na escuta orante e na dedicação generosa
ao anúncio da Palavra, a partir do testemunho da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
3º ENCONTRO DE ABRIL DE 2022 – 24/4 a 30/4
A PALAVRA DE DEUS E OS DESAFIOS À SEMEADURA
Estudo CNBB - 114 - “ E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1, 14)

Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai,
que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos (João 15, 7 – 8)
PREPARANDO O AMBIENTE

A Bíblia, flores, velas, cruz e sementes

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça diante dos desafios à semeadura da
Palavra de Deus. Acendamos a vela do encontro, cantando:
Refrão Meditativo: Desça como a chuva a tua Palavra / Que se espalhe como orvalho / Como
chuvisco na relva / Como aguaceiro na grama. / Amém

Animador: Rezemos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações... Amém.
2. ACOLHIDA
Animador: Sejam todos bem-vindos todas bem-vindas a este encontro, do terceiro capítulo, do
Estudo 114, em que iremos abordar os desafios à semeadura da Palavra de Deus. Em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Senhor Deus iluminai-nos para acolher a Tua Palavra e que ela possa florescer
em nós nos tornando terra boa, com capacidade de produzir frutos conscientes da missão de
anunciar o Evangelho de teu Filho, e que sejamos instrumentos de transformação para uma
sociedade mais justa e igualitária, e que o amor ao próximo seja o nosso norte primordial. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém.
4. CANTO – OUVE MEU POVO
Ouve, meu povo, o Senhor quer te falar, Fala, Senhor, teu povo quer te escutar! (bis)
1. Tua palavra é forca em nosso caminhar, e boa nova que nos faz acreditar, na vida plena que
vai se concretizar.
2. Tua palavra é que faz brotar a vida, não volta a ti se não tiver fecundada. Coração duro como
terra ressequida será de novo como chão fertilizado.
5. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: Geraldo Fumaça, um conhecido morador do Bairro Ideal, na cidade de Ipatinga,
participa na Paróquia São Geraldo como Ministro da Palavra, vicentino, agente do Batismo e da
Dimensão Missionária.
Leitor 1: Geraldo Fumaça tem deficiência visual, perdeu 100% da visão em consequência dos
problemas de glicemia, no entanto ele mostra sua eficiência também com trabalhos sociais
fazendo parte da diretoria da “ADEVIPA” (Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga).
Leitor 2: Esta associação trabalha com palestras e acompanhamentos psicológicos e de
assistência social, desenvolve também trabalhos de artesanato, há aulas de braile, dentre outros.
A sede da associação fica no seguinte endereço: Rua Chiquinha Gonzaga, 59. Ideal, Ipatinga –
Minas Gerais.
Leitor 3: Este é um exemplo de vida dedicada à missão: vencer os desafios em favor da
semeadura da Palavra de Deus. Assim como ele, muitos missionários vencem os diversos
obstáculos e permitem que a Palavra frutifique em suas vidas.
Leitor 4: A Igreja é constantemente interpelada a dar oportunidade de acesso à Sagrada
Escritura a todos. Especialistas e servidores da Palavra, criativamente, são chamados a
encontrar formas de acesso à Palavra de Deus.
Leitor 1: Deve-se incentivar também todas as iniciativas que favoreçam a alfabetização com o
uso da Bíblia, o uso de libras e do sistema braile.
Anim. (a): O código braile é também conhecido como “sistema de leitura para deficientes
visuais”, criado na França, no ano de 1825 pelo jovem Louis Braile. O Brasil foi o primeiro país
da América Latina a aderir-se ao código de Braile, o mais eficiente e prático na tentativa de incluir
Cegos nas escolas, organizações e instituições.
Para conversar: Diante deste testemunho de vida dedicado à Missão de Jesus, o que impede
as pessoas de anunciar a Palavra?
Animador: Rezemos juntos. Senhor nosso Deus, enviaste a nós teu Filho, o Verbo, a Palavra
que se fez Carne e se mostrou a todos nós, iluminando nosso caminho para enxergar nosso
compromisso de anunciar o teu amor, para multiplicar o número de tela missionários e
missionárias. Ajuda-nos a vencer os desafios que nos são apresentados no dia a dia de nossa
vida e cumprir a tua vontade com amor e juntos participar da tua alegria. Por Cristo Nosso Senhor.
Amém.

6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: A Palavra de Deus nos convida a ficar unidos a Cristo. A comunidade Cristã cresce
e testemunha a participação na vida de Jesus e cada membro é chamado, em união com todos,
a estar sempre ligados a Cristo, a Verdadeira videira. Cantemos:
7. CANTO
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa / tua palavra é assim / não passa por mim /
sem deixar um sinal.
8. LEITURA BÍBLICA: João 15, 1-8
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. O que mais chamou sua atenção no texto Bíblico?
2. Diante dos desafios a semeadura, o que o texto Bíblico e o fato da vida nos iluminam?
3. Como Grupos de Reflexão o que podemos fazer para que a mensagem de Jesus alcance os
corações dos Irmãos?
10. PARA SABER MAIS...
Animador: Jesus é a verdadeira Videira e nos convida a ficar unidos a Ele, e chamados a vencer
os desafios relacionados à semeadura, para assim produzir frutos. Por isso, é importante ter
clareza sobre os desafios que o tempo presente suscita à semeadura. Dentre os desafios à
semeadura, além do apresentado na Recordação da Vida, somam-se, ainda, as dificuldades de
acesso à semeadura, por questões financeiras, pouca ou nenhuma alfabetização e outras
dificuldades.
Leitor 1: Neste ponto sugere-se uma postura missionária de modo a favorecer a todos o acesso
à Palavra, pois, “Neste sentido, a Palavra de Deus e ação missionária se complementam
irrenunciavelmente”, tanto para quem participa ativamente da vida comunitária quanto para quem
não participa.
Leitor 2: Edições diferentes da Bíblia são outros desafios que ocasionam problemas práticos
para o seu uso em grupos de reflexão ou momentos celebrativos, principalmente para quem tem
pouco ou nenhum contato com a Bíblia.
Leitor 1: A ausência do primeiro anúncio é o desafio que diz respeito àqueles e àquelas que
embora batizados, não dão conta de compreender o sentido disso na vida. Seguem a Jesus
Cristo, mas dão contratestemunho deste seguimento, muitas vezes apoiando e defendendo
situações de morte.
L4: Interpretação da Bíblia e leitura fundamentalista, desafios que desconsideram aspectos
presentes no texto como a sua literatura, a historicidade e a fé. Lendo-a somente por um viés,
de modo fundamentalista, sua interpretação fica limitada. Assim, literatura, historicidade e fé dão
amplitude à interpretação.
Animador: Palavra de Deus e o pensamento da prosperidade - desafio que se caracteriza por
leituras centradas na busca de carismas de libertação, saúde física, satisfação afetiva, e,
sobretudo, prosperidade material; numa espécie de relação de troca, na qual dou alguma coisa
e recebo uma bênção. Tal proposta distancia-se da ética e da Teologia da Cruz assumidas por
Jesus Cristo; isto é, um cristianismo sem Cruz, sem Cristo e sem Carne.
Leitor 1: Leitura pessoal, social e ecológica da Palavra de Deus. A palavra chega aos corações
convertidos, transforma a sociedade e resgata o planeta. Ela possui, desse modo, tanto uma
dimensão socioambiental, que estão interligadas. Isso não nos permite reter apenas uma das
dimensões, rejeitando as demais.
Todos e todas: Ao acolher a Palavra de Deus, buscamos luz para a vida pessoal, mas ela
ilumina todas as áreas do nosso ser: as relações afetivas, familiares, profissionais, comunitárias,
políticas, econômicas e ambientais. O conhecimento da Sagrada Escritura conduz ao
conhecimento de Jesus, Palavra encarnada. Um dos caminhos privilegiados para este
conhecimento de Cristo acontece na vida da Comunidade formada e continuamente alimentada
pela Palavra de Deus.

11. CANTO
1. Quando o espírito 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.
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Elevemos ao bom Deus a nossas preces e coloquemos Nele toda a nossa
esperança. Após cada invocação vamos dizer:
Todos e todas: Senhor, que possamos com sua bênção, colocar a nossa vida a serviço.
13. PAI NOSSO E AVE MARIA
14. GESTO CONCRETO
Procurar promover estudos comunitários da palavra de Deus.
Para pensar: Que sugestões poderemos dar para encontrar caminhos que ajudem a superar os
desafios apontados nesta reflexão e que são vivenciados em nossas comunidades ou
paróquias?
15. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: Pai de Misericórdia, força pela força do Espírito Santo, Ilumina a Igreja no Brasil
e no mundo, para que saibamos ouvir e preparar o terreno para que muitos Irmãos e Irmãs ouçam
a voz de seu Filho muito amado e, assim fazendo, colaborem para a preservação da vida e vida
em plenitude. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Animador: O Senhor esteja convosco.
Todos e todas: Ele está no meio de nós.
Animador: Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo o
progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Por
Cristo, Senhor nosso.
Todos e todas: Amém.
Animador: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso Pai, Filho e Espírito Santo!
Todos e todas: Amém.
Animador: Em nome do Senhor, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos e todas: Graças a Deus!
1º ENCONTRO / MAIO DE 2022 – 1/5/ a 7/ 5
SEMEADORES À SEMELHANÇA DO BOM SEMEADOR
Os Batizados e a Semeadura
Estudo CNBB – 114 – “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1, 14)

“Se alguém acolheu este amor que lhe devolve a vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros? ” (EG, n. 8; DGAE 20192023, n. 19)
PREPARANDO O AMBIENTE
A Bíblia no centro; uma vela; vaso de planta; pegadas de diversos tamanhos e sementes.

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: Como as Escrituras ardem o nosso coração, deixemos essa luz iluminar o encontro
de nossas vidas. Cantemos, enquanto acenderemos a vela de nosso encontro:
Refrão Meditativo: Ó luz do Senhor, que vem sobre a Terra, inunda meu ser, permanece em
nós…
Animador: Deixemos que o sopro do Espírito Santo nos auxilie em nossa caminhada. Rezemos:
Vinde Espírito Santo...

2. ACOLHIDA
Animador: Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a este encontro, com a reflexão do
capítulo quatro do Estudo 114. Neste encontro iremos falar da relação da Animação Bíblica da
Pastoral e os diferentes serviços à Palavra presentes na Igreja, conforme o dom e a
corresponsabilidade de cada um. Invoquemos a Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Senhor Deus, Pai de bondade e Mãe de ternura, que nos faz conhecer a
libertação através de teu Filho Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, envia-nos teu Espirito
Santo para nos fortalecer e encorajar a assumir o Teu Evangelho de amor e libertação. Amém.
4. CANTO – TODA A SEMENTE É UM ANSEIO
1. Toda a semente é um anseio de frutificar. E todo o fruto é uma forma da pessoa se dar.
Refrão: Põe a semente na terra, / Não será em vão / Não te preocupes, a colheita, / Plantas para
o irmão (2x)
5. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: Após batizados e iniciados na Vida Cristã, somos convidados a sermos
propagadores do Evangelho e das experiências que ele nos proporciona. Todos os membros
ativos da vida eclesial, cada um na sua especificidade, são chamados a irradiar o âmbito bíblico.
Em relação a cada um, o estudo 114 traz o seguinte:
Leitor 1: A respeito dos leigos e leigas, é reconhecida a importância destes no ministério da
Palavra nas comunidades ante a insuficiência de ministros ordenados, mas são apontadas,
também, as dificuldades, entre elas o excessivo clericalismo. O Estudo reafirma o quanto eles
colaboram na vida da comunidade.
Leitor 2: As catequistas e os catequistas: são considerados como “grande força, para que a
Escritura seja conhecida e acolhida como Palavra de Deus”, por oferecerem seu tempo, sua
inteligência e afeto à causa da Evangelização.
Leitor 3: Sobre os animadores da Leitura Orante da Bíblia, afirma-se que sua prática favorece
a vivência da Animação Bíblica como um precioso meio de educação da fé vivida em comunhão,
porque fortalece a prática que leva à unidade e a um Deus que caminha lado a lado com as
pessoas.
Todos e todas: Este tipo de leitura supera as tendências individualistas da Palavra, que
alimentam “espiritualidades ambíguas” e tendem “a fazer de Deus um ídolo” (n. 107).
Animador: Quanto aos ordenados, afirma-se que ao se falar sobre Animação Bíblica, a começar
pelos Bispos, estes devem ser ouvintes e discípulos da Palavra. Precisam estar totalmente
embebidos pela Palavra em sua inteireza da vocação, e, devem exalar e transparecer não só no
seu ofício, mas na vida uma “sede de Deus”.
Leitor 1: Os presbíteros são os agentes, consagrados sacramentalmente, os mais efetivos
propagadores da Animação Bíblica, pois têm “em suas mãos o cotidiano da prática pastoral”.
Leitor 2: Quanto aos consagrados e as consagradas pode-se dizer que a vida consagrada nasce
da escuta da Palavra de Deus e da acolhida do Evangelho como sua norma de vida.
Para conversar: E você, enquanto membro de grupo de reflexão, como poderia fortalecer a
Animação Bíblica da Pastoral?
Animador: Rezemos juntos: Senhor, que tua Palavra seja fonte, alimento e vigor na vida de
todos os que se colocam a teu serviço em nossas comunidades, nas paróquias, na diocese e em
toda a sociedade.
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: Ouçamos e vivamos a Palavra de Deus, o amor que nos ensina a amar.

7. CANTO – Que desça como a chuva a Sua Palavra, que se espalhe como orvalho, como
chuvisco na relva, como aguaceiro na grama, amém...
8. LEITURA BÍBLICA: Lucas 24,13-35
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. O que mais chamou sua atenção no texto bíblico e na recordação da vida?
2. Quais são os semeadores que hoje temos em nossa comunidade, na paróquia e na diocese?
3. Quais são os principais desafios que encontramos, atualmente, ao semear a Palavra de Deus?
10. PARA SABER MAIS... Somos chamados, pelo Espírito, a ser evangelizados e a
evangelizar
Animador: Os discípulos de Emaús estavam angustiados, cabisbaixos e decepcionados com
tudo que aconteceu com Jesus. A decepção era tanta que não foram capazes de reconhecer
Jesus durante a caminhada deles.
Leitor 1: Mas, caminhar juntos, ouvir, acolher foi o que fizeram, e tiveram a oportunidade de
reconhecer Jesus ao partir o pão, e logo em seguida, saíram pelo caminho de volta a Jerusalém
para encontrar os demais discípulos.
Leitor 2: O exemplo dos discípulos de Emaús encoraja, hoje, presbíteros, diáconos, leigos e
leigas, que, com entusiasmo, assumem com alegria, escutam as pessoas e acolhem a missão
de semeadores da Palavra, à semelhança do bom semeador, Jesus, com fé e
corresponsabilidade eclesial.
Animador: Continuando a reflexão sobre alguns semeadores e algumas semeadoras, o
documento 114, retomando no numero 104, trechos do Evangelho de Lucas 8, 1-3; 24, 9-10,
afirma “o Espírito do Senhor Jesus, fonte perene de vida e missão da Igreja, ilumina todas as
pessoas que se colocam a serviço do Reino de Deus, destacando a presença feminina.
Leitor 1: Conforme o texto de Lucas, “Jesus com suas palavras e seus gestos, ensina-nos a
reconhecer o valor das mulheres, confiando a Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, e às
outras mulheres, também elas discípulas, a alegria do primeiro anúncio da ressurreição” (N. 104).
Leitor 2: Em consonância com a síntese acima, supliquemos a Deus para que, nas
comunidades, as mulheres sejam “continuamente animadas pastoralmente e coordenadas por
mulheres” (número 104). “A presença e a atuação feminina são essenciais e indispensáveis na
realização da ação evangelizadora, sobretudo na liturgia, na catequese e na animação Bíblica
da Pastoral”.
Leitor 3: “Devido à sua natureza, as mulheres se dedicam com paixão e competência, ternura e
sensibilidade, ao precioso serviço à Igreja, em diversos âmbitos pastorais e sociais” (número
104, página 62).
Leitor 4: O Papa Francisco reconhece ”que embora não suficiente, pode-se contar com um
numeroso laicato, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao
compromisso da caridade”.
11. CANTO
Toda a palavra é um anseio de comunicar. E toda fala é uma forma da gente se dar.
Refrão: Põe a semente na terra, / Não será em vão / Não te preocupe a colheita, / Plantas para
o irmão (2x)
Todo o tijolo é um anseio de edificar. E toda a obra é uma forma da gente se dar.
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Elevemos a Deus nossas preces e a cada invocação, rezemos:
Todos e todas: Senhor, que sejamos animados por sua Palavra.
13. PAI NOSSO E AVE MARIA

14. GESTO CONCRETO
Animador: Queremos convidar os presentes para colocarem nas orações a vida de todos os
ministros da Palavra, catequistas, presbíteros, religiosos, religiosas e Animadores da Leitura
Orante da Bíblia da comunidade da qual participam. Rezar pela vida de cada um deles que tanto
somam no anúncio do Evangelho.
15. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: Senhor, Deus, Pai de bondade e Mãe de ternura, nós te agradecemos porque
és a vida da nossa comunidade e por ser Boa-Nova para o mundo. Concede-nos a graça de
sempre te escutarmos falando-nos através de nossos irmãos e com os nossos irmãos e irmãs.
Por Cristo, nosso Senhor! Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Animador: Que a paz de Deus esteja sempre em seus corações. Amém
Animador: Estivemos reunidos em Nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Amém
2º ENCONTRO / MAIO DE 2022 – 8/5 A 14/5
SEMEADORES Á SEMELHANÇA DO BOM SEMEADOR
Animação Bíblica da Pastoral e a Igreja Diocesana
Estudo CNBB – 114 – “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1, 14)

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14
PREPARANDO O AMBIENTE
A Bíblia no centro; uma vela; flores, sementes.

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: Jesus afirmou: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão
por mim" (Jo 14, 6). Que o caminho seja luz em nossas vidas. Cantemos:
Refrão Meditativo: Tua palavra é! Luz do meu caminho! Luz do meu caminho, meu Deus! Tua
Palavra é! (bis)
Animador: Na Palavra de Deus aprendemos com o próprio Jesus a ler, ouvir e meditar as suas
Palavras. Iniciemos rezando juntos: Vinde Espírito Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a este encontro. Continuando a leitura
do Estudo 114, reconheçamos os passos dados e as dificuldades ainda enfrentadas no estudo
da Palavra. Iniciemos este encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome...
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Jesus Mestre, ficai conosco, aqui reunidos, para melhor meditar e comungar a
vossa Palavra. Sois o Mestre e a Verdade: iluminai-nos, para que melhor compreendamos as
Sagradas Escrituras. Sois o Guia e o Caminho: fazei-nos dóceis no vosso seguimento. Sois a
Vida: transformai nosso coração em terra boa, onde a Palavra de Deus produza frutos
abundantes de santidade e apostolado. Amém.
4. CANTO
Tua palavra é / Luz do meu caminho! / Luz do meu caminho, meu Deus! / Tua palavra está nas
ondas do mar! / Tua palavra está no sol a brilhar! / Tua palavra está no pensamento, no
sentimento / Tua palavra está!
5. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: Somente quem se apaixonar por Jesus, tendo feito e vivido uma experiência de fé
que aquece, ilumina e transforma a vida, pode testemunhar sua fé como membro ativo da Igreja,
como discípulo missionário. Lembremos aqui alguns momentos de forte experiência com a
Palavra de Deus.

Leitor 1: Nossa Diocese nasceu animada com o espirito renovador do Concílio Vaticano II, e
neste sentido, um trabalho intenso de formação de Grupos de Reflexão foi desenvolvido por
nosso primeiro Bispo Dom Marcos Noronha em todas as Paróquias para animar, educar e
conscientizar o povo. E hoje, o trabalho dos Grupos de Reflexão continua firme.
Leitor 2: As Comunidades Eclesiais de Base, que surgiram em diversas regiões periféricas de
nossas cidades, contribuíram para que o povo encontrasse, na leitura e na animação bíblica,
força para a formação das pastorais e do CEBI, formação de catequistas e Ministros da Palavra.
Nossa Igreja nascia com o um olho na Bíblia e o outro na vida.
Todos e todas: O Espírito do Senhor Jesus, fonte perene de vida e missão da Igreja, ilumina
todas as pessoas que se colocam a serviço do Reino de Deus.
Leitor 1: Uma das mais expressivas maneiras de colocar as Sagradas Escrituras nas mãos do
Povo de Deus é o Mês da Bíblia, que já se tornou tradição e tipificação da ação da Igreja. Em
nossas Paróquias, este momento é preparado e vivenciado com muito zelo.
Leitor 2: O Curso de Inverno em nossa Diocese é um momento muito importante de formação e
animação bíblica. É momento forte de preparação para os que animam nossas comunidades e
pastorais, pois a leitura bíblica é associada a uma analise da realidade, para que nossa ação
pastoral alcance as diversas realidades do nosso povo.
Animador: São Paulo afirmava: “Se eu anuncio o evangelho, isso não é para mim título de glória.
É antes uma necessidade que me é imposta. Ai de mim, se eu não anuncio o evangelho!” (1Cor
9,16).
Para conversar: Que experiências de anúncio do Evangelho podemos citar? Lembrar
atividades, ações desenvolvidas na Comunidade, na Paróquia, na Diocese.
Animador: Rezemos: Senhor, tua Palavra alimenta e renova a nossa fé. Que esta seja o centro
de nossa oração e de nossa vida espiritual. Amém.
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: “É fundamental que a Palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos
os esforços para transmitir a fé” (EG, n. 175). Iremos nos preparar para ouvir a Palavra de Deus
que se fez um de nós. Cantemos:
7. CANTO
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! Lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o
meu caminho! (bis).
8. LEITURA BÍBLICA: João 1, 1-18
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. O que mais chamou atenção no texto bíblico?
2. Segundo esse texto, como estava a comunidade de fé que nascia?
3. Como tem sido nosso cuidado com os que sofrem?
10. PARA SABER MAIS...
Animador: Como é bonita a atuação de numerosos missionários e missionárias que trabalham
com fé e corresponsabilidade eclesial: milhares de catequistas, ministros da Palavra e da
Eucaristia, membros de associações religiosas, pastorais, movimentos e outros tipos de grupos.
(número 94)
Leitor 1: Os cristãos leigos e leigas são “incorporados a Cristo pelo Batismo, (...) feitos
participantes do múnus sacerdotal, profético e real de Cristo” (LG, n. 31). Parece uma evidência
cristalina, talvez até desnecessário citá-la. Mas ainda há que se superar certas tendências
clericalistas que tendem a minimizar a unção do Povo de Deus. (número 99)
Leitor 2: Muito importante para a Animação Bíblica da Pastoral é superar as tendências para as
abordagens individualistas da Palavra. Sim, a Leitura Orante é um meio precioso para a

intimidade pessoal do discípulo com seu Senhor. É a partir da profunda relação com ele que se
assumem as grandes decisões de fidelidade. (número 107)
Todos e todas: De fato, não recebemos a Palavra para guardá-la para nós mesmos. Assim nos
ensina Jesus: “O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia; o que vos é sussurrado ao ouvido,
proclamai-o sobre os telhados! ” (Mt 10,27).
Leitor 1: Uma boa homilia proporciona familiaridade entre a Palavra de Deus, escrita outrora, e
os sedentos da Palavra, ouvintes de agora. Por isso mesmo ensina o Papa Bento XVI: “Devemse evitar as homilias genéricas e abstratas que ocultam a simplicidade da Palavra de Deus” (VD,
número 59).
Leitor 2: O Documento de Aparecida reconhece, “que as pequenas comunidades, sobretudo as
Comunidades Eclesiais de Base, permitiram ao povo chegar a um conhecimento maior da
Palavra de Deus, ao compromisso social em nome do Evangelho, ao surgimento de novos
serviços leigos e à educação da fé dos adultos” (DAp, número 178).
Todos e todas: A Palavra de Deus a que os cristãos entendem pelas Escrituras é portadora de
uma imensa capacidade de formar iniciados em Jesus Cristo. Isso porque são palavras densas
do Espírito de Deus. É Palavra que forma discípulos de Jesus. (número 129)
Animador: Não são os pensamentos de Jesus que salvam. Nem suas “ideias”. É a sua pessoa.
Daí o lugar central do “Verbo que se fez carne”. Por não encontrar a Palavra entre nós, muitos
filhos da nossa Igreja procuraram-na em outras (VD, número 73). Cabe-nos uma honesta revisão
e corajosa opção. (número 132)
11. CANTO
Tua palavra é! / Luz do meu caminho! / Luz do meu caminho, meu Deus! / Tua Palavra é!
Tua palavra está, na beleza da flor! / Tua palavra está, na grandeza do amor! / Tua palavra está
na liberdade, na amizade / Tua palavra está!
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Inspirados pela Palavra que gera vida, façamos nossas orações.
Todos e todas: Ouve, Senhor, a nossa oração.
13. PAI NOSSO E AVE MARIA
14. GESTO CONCRETO
Estimular, em nossas comunidades, a formação de novos Grupos de Reflexão, Círculos Bíblicos,
grupos do CEBI.
15. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: A Palavra habitou entre nós e quer produzir seus frutos. Que o Deus da Palavra
nos ajude a assim proceder! Que o Espírito do Senhor Jesus, fonte perene de vida e missão da
Igreja, ilumine todas as pessoas que se colocam a serviço do Reino de Deus. E fortaleça em
nossas Comunidades Eclesiais o desejo pela leitura e a animação bíblica. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Animador: Que nosso Deus Trindade, que se encarnou em nossa humanidade por amor, nos
dê força, coragem e abençoe todos os semeadores e semeadoras da Palavra de Deus, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3° ENCONTRO / MAIO de 2022 – 15/5 a 21/5
A PALAVRA DE DEUS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO
A Palavra de Deus na liturgia e na ação missionária
Estudo CNBB – 114 – “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1, 14)
“A Igreja funda-se sob a Palavra de Deus, nasce e vive dela. ”
PREPARANDO O AMBIENTE

A Bíblia, vela, flores, pão, vinho ou suco de uva, sandálias, foto ou figura de encontros celebrativos (Grupos de Reflexão, Cebs, ou de estudo da
Palavra de Deus em comunidade).

1. ACENDIMENTO A VELA
Animador: Sob a luz da Palavra de Deus, cantemos para acender a vela do nosso encontro:
Refrão meditativo: “O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe,/Eu ouvi seus
apelos de amor,/então respondi: aqui estou! Aqui estou! (2x)
Anim. (a): Rezemos para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos ilumine: Vinde Espírito
Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 3º encontro do mês de
maio, iniciando a reflexão do capítulo quinto do Estudo 114. Hoje somos chamados a refletir a
Palavra de Deus nos terrenos da liturgia e da ação missionária. Iniciemos o nosso encontro: Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Por meio da própria Palavra de Deus, transmitida por escrito, “Deus continua
falando ao seu povo”: Senhor ajude-nos a testemunhar a sua presença e manter viva a fé em
Jesus Cristo e no seu evangelho. Amém.
4. CANTO: É MISSÃO DE TODOS NÓS
O Deus que me criou me quis, me consagrou / Para anunciar o seu amor. Eu sou, sou profeta
da verdade / Canto a justiça e a liberdade / Eu vivo para amar e pra servir!
Refrão: É missão de todos nós/Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!
5. RECORDAÇÃO DA VIDA:
Animador: No seguimento de Jesus de Nazaré, o Cristo Crucificado-Ressuscitado, não basta
crer e estar de joelhos (Mt 28, 17). É preciso deixar Jerusalém; lugar do poder opressor, e ir em
direção à Galileia, à periferia, levando a Palavra que torna visível o Reino dos Céus entre nós.
Leitor 1: Com a pandemia, as contradições e insuficiências do sistema dominante ficaram
escancaradas. Em pouco tempo, éramos o epicentro da fome e da miséria. Todas as portas
fechadas. A orientação era «ficar em casa». Mas, e os sem-teto?
Leitor 2: Uma das formas de contenção do vírus sempre foi a boa higienização das mãos. Mas,
e as massas invisíveis dos descartados que estão nas ruas sem acesso à água potável e ao
banheiro?
Leitor 1. Toda esta crise humanitária em carne viva e aberta dos rejeitados foi interpelação divina
para que leigos e leigas se mobilizassem em providenciar o mínimo do mínimo que garantisse a
sobrevivência destes que sempre estiveram na mira da lógica da morte.
Leitor 2 A fome tem sempre pressa. Com as portas das igrejas fechadas e nossos templos
vazios, passamos a um sério e consequente engajamento. Toda a nossa fé exigia ser traduzida
em sinal concreto de opção radical e decidida pelos últimos.
Todos e todas: Começamos, portanto, a repartir um café com os irmãos e as irmãs em situação
de rua. Aprendemos a ler a Bíblia, aprendemos a nos interessarmos pela catequese e pela
liturgia, pela partilha do pão, nas praças, ruas, vielas, nos becos, nas marquises: Igreja da Rua.
Aprendemos a ver Deus, colocando nossos corpos na resistência por justiça com dignidade.
Leitor 1: Com o café, fomos criando, aos poucos, vínculos de comunidade com esta gente
sofrida que tudo perdeu. Colamos nossos ouvidos na boca deles para aprender deles e construir
juntos uma solução real para os nossos desafios em relação às problemáticas reais.
Leitor 2: Da escuta, guardamos nomes, histórias, rostos, dores, humanidade ferida, injustiça.
Unidos, fomos aprendendo a dizer em coro único: nada de nós sem nós; só a luta faz valer. Já
não era suficiente encher a barriga e passar ao largo do enfrentamento das causas da
marginalização.
Todos e todas: Da convivência diária, das rodas de conversa, em horizontalidade, nós nos
despertamos para a necessidade de uma melhor organização para reivindicar os direitos pisados

e esmagados pelo poder público higienista, discriminador, incitador do ódio às maiorias pobres,
o abuso das polícias, a criminalização das nossas bandeiras de luta.
Leitor 1: Unimos nossas fraquezas e articulamos tanto a Pastoral do Povo de Rua quanto o
Movimento Nacional da População de Rua. Mergulhados na Trindade Santa, melhor
comunidade, constatamos que nossa vocação primeira é estar inseridos (batizados) no meio do
Povo, ombro a ombro, para, em profissão de batismo, repetir: só o Povo salva o Povo.
L2: A travessia foi (e segue sendo) dura e difícil: desânimo, cansaço, retrocessos, hostilidades,
incompreensões (dentro e fora da Igreja). Mas a autoridade de Jesus não consiste em dominação
ou realização, com proselitismo, crescer o número de «fiéis» ou batizados. Não.
Todos e todas: Está em fazer-nos discípulos, missionários e missionárias do Reinado divino na
História: continuar, em nossos dias, a missão que através da Palavra e dos gestos concretos
Jesus defendeu até o fim, isto é, lutar ao lado dos desprezados e pequeninos contra a sanha dos
ricos e poderosos.
L1: O Espírito é quem nos anima na divulgação da Palavra e dá formas para continuarmos a luta
por moradia, trabalho e renda, tratamento digno, participação, políticas públicas estruturantes,
por mais Vida e mais direitos.
L2: Recentemente, avançamos na luta por chão na cidade e por terra na roça. Povo Sem-Terra
e Sem-Teto de mãos dadas, construindo caminhos de superação da fome com reforma agrária
popular: terra, teto e trabalho para todas pessoas... sem cerca, sem lucro e sem patrão! Essa é
a Palavra que habitou entre nós! É o Deus-conosco! (Relato de Dênis Wilson, militante de Movimentos Populares,
Pastorais Sociais, Cebs, Cebi, Cidade de Passos - Região Sudoeste - MG.)

Animador: Diante desse relato real e transformador na vida do povo sofrido, iremos conversar
e iremos pensar em que a Palavra de Deus pode nos ajudar a enxergar essas realidades, e, em
comunidade, amenizar o sofrimento de nossos irmãos e irmãs empobrecidos e descartados pelo
sistema capitalista.
Para conversar: O que mais chamou a sua atenção neste relato? O que levou esse grupo a
colocar em prática a Palavra ouvida, meditada e encarnada no meio de nós? Comente.
Animador: Rezemos juntos: Senhor, ajude-nos a escutar, meditar e colocar em prática a Tua
Palavra em favor da vida dos menos favorecidos. Amém.
6. PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: Vamos ouvir a Palavra de Deus e, em seguida, partilhar os pontos que consideramos
mais importantes e em quais somos chamados a crescer. Cantemos:
7. CANTO: TUA PALAVRA É
Refrão: Tua Palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus, Tua Palavra é.
1. Tua palavra está na beleza da flor! /Tua palavra está na grandeza do amor!
Tua palavra está na liberdade, na amizade/Tua palavra está!
8. LEITURA BÍBLICA: Mateus 28, 16 - 20
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. O que nos chama a atenção nesse evangelho?
2. O encontro com Jesus na mesa da Palavra e da Eucaristia nos leva a ser missionários ou
missionárias?
3. Jesus permanece conosco no trabalho missionário. Como vemos essa presença de Jesus?
Comente.
10. PARA SABER MAIS...
Animador: A Igreja é mãe de coração aberto que conclama a todos para reunirem-se na
fraternidade, acolher a Palavra, celebrar os sacramentos e sair em missão através do
testemunho com solidariedade e o claro anúncio da pessoa e da mensagem de Jesus Cristo.
Leitor 1: “Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo” (Mt 28,19). A Palavra está repleta desse anseio pela missão. O evangelista

resume em um de seus grandes discursos a insistência missionária de Jesus: “ Por onde
andares, proclamai: o Reino dos céus está próximo”.
Leitor 2: Todas as ações litúrgicas devem favorecer uma crescente familiaridade com a Palavra
de Deus. Certamente, a liturgia da Palavra é um elemento decisivo na celebração de cada um
dos Sacramentos da Igreja. Depois do Concílio Vaticano II, os documentos oficiais reafirmam a
necessidade de valorizar a Celebração da Palavra.
L3: Sobre as Homilias, acentua a Verbum Domini: deve ficar claro aos fiéis que aquilo que o
pregador tem como objetivo é mostrar Cristo, que deve estar no centro de cada homilia. Por isso,
é de se esperar que os pregadores ou as pregadoras façam com que a homilia coloque a Palavra
de Deus em estreita relação com a Celebração e a vida da Comunidade.
Leitor 1: O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium (135-159), desenvolve uma detalhada e
exigente análise sobre a identidade e a realização da homilia. Que suas insistentes orientações
sejam acolhidas e praticadas por todos os homiliastas.
Leitor 2: Portanto, temos um questionamento, como é a qualidade das homilias em nossa
realidade eclesial? Em muitas paróquias os fiéis experimentam uma boa qualidade que lhes
proporciona um impacto positivo; mas, ainda há muitas comunidades que queixam da baixa
qualidade desse serviço.
Leitor 3: Portanto, somente evangelizadores apaixonados pelo Evangelho poderão transformar
o ministério em missão, e se deixar iluminar, sustentar, queimar e mover pelo zelo missionário,
sem medo diante das diversas situações em que a missão acontece. (Estudo 114).
11. CANTO: SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS
Refrão: Se calarem a voz dos profetas / As pedras falarão / Se fecharem os poucos caminhos/Mil
trilhas nascerão/Muito tempo não dura a verdade/Nestas margens estreitas demais/Deus criou o
infinito pra vida ser/ sempre mais
É Jesus este pão de igualdade/Viemos pra comungar/Com a luta sofrida do povo/Que quer ter
voz, ter vez, lugar. / Comungar é tornar-se um perigo/Viemos pra incomodar / Com a fé e a união
nossos passos/Um dia vão chegar.
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: A partir das nossas reflexões e iluminados pela Palavra que acabamos de ouvir,
iremos apresentar nossas orações comunitárias. Após cada oração, iremos dizer:
Todos e todas: “Obrigado, Senhor, por nos chamar a ser discípulos/as//missionários/as”.
13. PAI NOSSO E AVE MARIA
14. GESTO CONCRETO: Participar de estudos da Palavra de Deus em Família ou Comunidade
(Leitura Orante, Estudos Bíblicos, Formações Bíblicas).
15. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: O Papa Francisco nos lembra: “A comunidade, que guarda os pequenos
detalhes do amor, e na qual os membros cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e
evangelizador, é lugar da presença do Ressuscitado que a vai santificando segundo o projeto do
Pai”. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos oportunizar repensar nossos espaços e ações,
meditando a sua Palavra e unindo a fé e a vida que clama por cuidados. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Animador: Abençoe-nos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
4ª ENCONTRO / MAIO DE 2022- 22/5 a 28/5
A PALAVRA DE DEUS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO
A Palavra de Deus na Iniciação à Vida cristã, na catequese em geral e na Piedade
Popular
Estudo CNBB - 114 - “ E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1, 14)

Por meio da própria Palavra de Deus, transmitida por escrito, “Deus continua falando ao Povo.” (Sacrosanctum Concilium, n. 33)
PREPARANDO O AMBIENTE
Flores, vela, Bíblia e dois cartazes cada um com um dos terrenos que será refletido encontro: 1- A Palavra de Deus, a Iniciação à Vida Cristã e
a Catequese em geral / 2- A Palavra de Deus e a piedade popular

1. ACENDENDO A VELA DO ENCONTRO
Animador: Em sua missão evangelizadora, a igreja se alimenta da Palavra de Deus (Ez 3,1) e
a compartilha com a humanidade faminta. E esta se torna nossa fortaleza. Confiantes na Palavra
de Deus, acendamos a vela do nosso encontro cantando:
Refrão Meditativo (cantado ou rezado): A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão.
É semente de paz, de justiça e perdão. Que tua palavra, Senhor, renove o nosso coração,
fortifique a nossa esperança, e nos faça viver como irmãos.
Animador: Rezemos: Vinde Espírito Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Que a paz de Cristo esteja conosco. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um
encontro. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo quinto do Estudo 114 com o tema: A Palavra
de Deus em diversos tipos de terreno. Hoje falaremos sobre a Palavra de Deus na Iniciação à
Vida Cristã e Catequese, em geral, e na Piedade Popular. Estamos aqui reunidos em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Deus fonte de toda a vida, abre os nossos ouvidos para o encontro de hoje.
Fazei com que saibamos acolher-te, em Jesus, pronúncia viva do teu amor, de modo que se
estabeleça e fortaleça, em nossas comunidades, o vínculo entre a tua palavra e a vida. Amém.
4. CANTO INICIAL – Palavra de Salvação (Padre Zezinho)
Refrão: Palavra de Salvação somente o céu tem pra dar. Por isso o meu coração se abre para
escutar.
Por mais difícil que seja seguir / tua palavra queremos ouvir / Por mais difícil de se praticar/ Tua
palavra queremos guardar.
5. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: A iniciação à vida cristã exige um tempo privilegiado de animação bíblica da vida e
da pastoral. A iniciação à Vida Cristã e a Palavra de Deus estão intimamente ligadas. Uma não
pode ocorrer sem a outra. Os processos de iniciação educam as pessoas para a escuta da
palavra, para a oração pessoal e para a leitura orante, pois se fundamentam na Sagrada
Escritura e na Liturgia.
Leitor 1: A pessoa iniciada na vida cristã aprende muito e se deixa envolver pelo mistério
amoroso do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Seu agir será outro, passando a manifestar um
novo modo de vida nos campos: pessoal, comunitário e social.
Animador: Enfim, é preciso que todo o processo de catequese seja animado pela Palavra de
Deus, centrado na vida, morte e ressurreição de Jesus. Com catequistas e agentes de pastoral,
formados e movidos por uma espiritualidade bíblica, e, que deem consigam traduzir na vida esse
mistério, e, num esforço articulado nos diferentes níveis do ser Igreja.
Todos e todas: Que a Palavra de Deus se torne o alimento e a luz nas Celebrações dos
Sacramentos, desde o Batismo, na preparação de pais e padrinhos, e de acordo com a idade,
dos que recebem os Sacramentos.
Animadora: Outro terreno da Semeadura da Palavra é a piedade popular, na qual o povo
expressa sua fé, através de novenas, festas de padroeiros, romarias, folia de reis e do Divino, a
reza do terço, o ofício a Nossa Senhora, vias-sacras, promessas, devoções e outras formas de
rezar.

Leitor 1: Trata-se de uma espiritualidade que reflete uma sede de Deus que somente os pobres
e simples podem conhecer; embora seja vivida em uma multidão, não é uma espiritualidade de
massas’.
Leitor 2: É uma maneira legítima de viver a fé, de se sentir parte da Igreja e uma forma de ser
missionário. Porém, na piedade popular, há riquezas e limites.
Animador: Por isso, precisa ser valorizada e alicerçada na Palavra de Deus, em seus diferentes
momentos de expressão comunitária, incentivando as pessoas, de maneira sábia e muitos
conhecimentos bíblicos e a leitura espiritual, ao mesmo tempo em que alimente essa fé simples
e profunda, proporcionando um sólido alicerce da fé.
Para conversar: Para você, qual é a importância da Palavra e da Iniciação Cristã na vida das
pessoas? Em sua vida, você já vivenciou algum momento de Piedade Popular? Comente.
Animador: Rezemos: Senhor, que a catequese e a piedade popular sejam impregnadas por tua
Palavra, de modo que a oração e o testemunho de vida encontrem nela alimento e luz Amém.
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: No texto a seguir, veremos como uma leitura comunitária da Palavra de Deus
favorece o seu entendimento e a sua vivência.
7. CANTO
Fala Senhor, fala Senhor! Palavra de fraternidade/ Fala Senhor, fala Senhor! És luz da
humanidade
8. LEITURA BÍBLICA - Atos dos Apóstolos 8, 35-40
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. Comente o que mais lhe chamou atenção no texto bíblico.
2. Como podemos reconhecer os momentos para falar como entendemos o evangelho e
contribuir para o encontro das pessoas com Jesus?
3. A Palavra de Deus e a Piedade Popular. Alguém tem algum testemunho que queira partilhar
com o grupo?
10. PARA SABER MAIS
Animador: No relato que ouvimos, vemos a força da Palavra de Deus na intervenção de Filipe
diante da necessidade do etíope eunuco. Então Filipe, começando com aquela passagem da
Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Atos 8, 35. A boa nova de Jesus anunciada a
ele mudou a sua vida.
Leitor 1. Pela intervenção de Filipe, movido pelo Espírito Santo, o véu que encobre a Escritura
foi removido, e ela passa a testemunhar claramente a Cristo, na confissão de quem deseja ser
batizado: Creio que Jesus é o filho de Deus. O requisito para o batismo é a fé.
Leitor 2: A Boa-Notícia é descoberta ao longo do caminho, por meio de uma adesão voluntária
a ela pelo Batismo. O encontro do eunuco com o evangelho não passa pela coação, mas pela
força da Palavra que realiza o que anuncia.
Leitor 3: O texto lido é um belo modelo pedagógico na inter-relação entre a Iniciação à vida
cristã, a Catequese, em geral, a piedade popular e a Palavra de Deus. Na comunidade do
crucificado e ressuscitado, adota-se a pedagogia do caminho: por mais importante e decisiva
que seja a mensagem a se proclamar e promover, ela só pode ser dada como um testemunho.
Todos e todas: É preciso saber, como se pode ler nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
2019/2023: “A missão, irradiação da experiência do amor gratuito e infinito de Deus, supõe um
anúncio explicito da Boa-Nova de Jesus Cristo”. (Estudo 114. P. 89, número 164).
Leitor 1: A comunidade cristã é chamada a ser a presença visível do Cristo crucificado e
ressuscitado no testemunho. Esta é a Boa-Nova a ser anunciada e vivida. É uma comunidade

acolhedora que, por sua ação, dá testemunho do Ressuscitado vivo e ativo na comunidade
através da ação do Espírito.
Leitor 2: O caminho de Jerusalém a Gaza, graças à intervenção feliz e apropriada de Filipe,
tornou-se para o eunuco um caminho de Deus. Não admira que ele, cheio de júbilo, tenha
seguido sua jornada, como parte integrante daqueles que pertencem ao Caminho de Jesus.
Animador: Quem se abre ao poder da Palavra de Deus (...) e nela permanece em diálogo, tornase um semeador. Além de ser por ela fecundado, é constituído seu portador e propagador, pelo
testemunho de vida e pelo anúncio do evangelho. Torna-se um discípulo missionário de Jesus,
espalhando generosamente a sua Palavra em outros corações. (conferir em Estudo 114. P. 111,
n. 214).
11. CANTO – PELA PALAVRA DE DEUS (Frei Luiz Turra) cantado ou rezado
Refrão: Pela palavra de Deus / saberemos por onde andar / ela é luz e verdade.
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Elevemos a Deus nossas preces e depois de cada invocação responderemos:
Todos e todas: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos.
13. PAI NOSSO E AVE MARIA
14. GESTO CONCRETO
Aquele que é Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como Unigênito
vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Como gesto concreto leia o Evangelho de João 1.
15. ORAÇÃO FINAL
Animador: Senhor, nós te damos graças por este encontro no qual refletimos o conteúdo de tua
Palavra. Que tua palavra, ilumine o nosso compromisso pela vida das pessoas e dos povos que
procuram conhecê-la e ser alcançados por ela, e que esta Palavra se desdobre em fé ativa e
perseverante. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Animador: Oh Deus, Tu és a nossa luz e o nosso auxílio de todas as horas. Que sejamos
anunciadores de vossa palavra. O senhor esteja conosco!
Todos e todas: Ele está no meio de nós
Animador: Desça sobre cada um de nós, a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos e todas: Amém!
5º ENCONTRO / MAIO DE 2022 - SEMANA DE PENTECOSTES - SEMANA DE ORAÇÃO
PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS EM 2022
“VIMOS SUA ESTRELA NO ORIENTE E VIEMOS PRESTAR-LHE HOMENAGEM”
(Mt, 2,2)
1º Dia - 30/5: “Vimos a sua estrela no oriente” (Mt 2,20)
Levanta-nos e leva-nos a tua perfeita luz.

PREPARANDO O AMBIENTE
A Bíblia, uma vela, flores, tecidos ou fitas com as cores dos continentes (branco, azul, verde, amarelo e vermelho). Ou, onde for possível, um
globo terrestre, ou um mapa múndi.

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: “Neste mundo frágil e incerto, buscamos uma luz, um raio de esperança que vem de
longe:” O Deus na manjedoura. Iremos acender a vela de nosso encontro. Cantemos:
Refrão Meditativo: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o universo com teu esplendor
(3X).
Animador: Que o Espírito Santo nos inspire a trilharmos o caminho da unidade, na esperança
que vem de Cristo: Vinde Espírito Santo...

2. ACOLHIDA
Animador: Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje iniciamos a preparação da Solenidade de
Pentecostes, em sintonia com as reflexões da Semana de Oração pela unidade dos cristãos,
(SOUC), que neste ano tem como tema “Vimos sua estrela no oriente e viemos prestar-lhe
homenagem”, inspirado em Mt 2,2, e acontecerá entre os dias 29/5 a 5/6 de/2022. Iniciemos em
nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos todas: Ó Deus de bondade e misericórdia, guia com tua luz benfazeja os complexos
caminhos da história e da vida. Que o encontro e o diálogo entre cristãos sejam como a estrela,
sinal de esperança para a humanidade tão cheia de fraturas e símbolos que conduzem todas as
pessoas a Cristo, sinal e fonte de unidade. Que a perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito
Santo inspire a Semana de Oração e que, a partir dela, pessoas e igrejas se sintam movidas
pelo amor de Cristo para derrubarem os muros da divisão e viverem a reconciliação, a paz, a
justiça e o amor. Amém.
4. CANTO – POVO NOVO
1. Quando o espírito de Deus soprou, / o mundo inteiro se iluminou. / A esperança na terra brotou,
/ e o povo novo deu-se as mãos e caminhou!
Refrão: Lutar e crer, vencer a dor, / louvar ao Criador! / Justiça e paz hão de reinar. / E viva o
amor!
5. RECORDAÇÃO DA VIDA – VIMOS A SUA ESTRELA...
Animador: Os materiais da Semana de oração pela unidade dos cristãos de 2022 foram
elaborados pelo Conselho das Igrejas do Oriente Médio, com sede no Líbano. A estrela, que
em algumas traduções bíblicas consta como “astro”, seria uma espécie de chamado à unidade,
pois foi a partir da visão da mesma que os magos teriam convergido seus caminhos até o
nascedouro de Jesus.
Leitor 1. Segundo explicou o Conselho das Igrejas do Oriente Médio, além do chamado à
unidade, a SOUC 2022 é um “convite para trabalharmos juntos”, de modo que possamos
construir um futuro “no qual todos os seres humanos possam experimentar a vida, a paz, a justiça
e o amor”.
Leitor 2: O Evangelho de Mateus, o qual inspira o tema deste ano, quer nos lembrar que o
aparecimento do astro ou da estrela no céu da Judéia representa um sinal de esperança que
conduz os magos e os povos da terra ao lugar do nascimento de Jesus, indicando a presença
amorosa de Deus para toda a humanidade.
Leitor 1: A figura dos magos é vista como um símbolo da diversidade de povos conhecidos
naquele tempo. Eles representam a universalidade do chamado divino que aparece na luz do
astro que brilha, aquele astro vindo do oriente.
L2: A jornada realizada pelos magos até a manjedoura representa a busca da humanidade pela
amorosidade de Deus e diversidade da criação. A luz do oriente anunciou a revelação de Deus
através do nascimento de Jesus.
Animador: Os magos nos revelam que, a partir de Jesus, Deus deseja a unidade entre todas as
nações. Eles vêm de países distantes e representam culturas diversas, mas impulsionados pela
mesma esperança que é a da inauguração de um novo tempo em que os conflitos, as
discriminações e as violências sejam, por fim, superados.
Todos e todas: Por isso, as pessoas cristãs são chamadas a ser um sinal de Deus, vivendo de
forma concreta a unidade na diversidade.
Animador: No Brasil, o material da SOUC está sendo adaptado pelo CONIC (Conselho Nacional
das Igrejas Cristas), da parte da equipe do Agreste Pernambucano.
Para conversar: Comente a respeito do que mais chamou sua atenção na proposta desta
Semana de Oração.

Animador: Rezemos juntos: Senhor, levanta-nos, leva-nos à tua perfeita luz e conduz todos os
povos à unidade. Amém.
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: No texto que ouviremos a seguir, Jesus deixa para os apóstolos uma palavra de
esperança, na certeza que não ficarão sós com a sua partida, pois dele receberão o Espírito
Santo que os fará caminhar no caminho da verdade plena. Escutemos atentamente:
7. CANTO
Envia tua Palavra, Palavra de salvação, que vem trazer a esperança aos pobres, libertação.
8. LEITURA BÍBLICA - João 16, 7-14
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. Repita o versículo ou as palavras que mais lhe chamaram a atenção.
2. De que modo o texto bíblico ilumina a proposta da Semana de Oração pela unidade dos
cristãos?
3. Que luzes o texto bíblico e o da Recordação da Vida nos oferecem para trilharmos o caminho
da unidade, na diversidade cristã?
10. PARA SABER MAIS... Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade
plena (João 16,14).
Animador: Neste mundo frágil e incerto, buscamos uma luz, um raio de esperança que vem de
longe. No meio do mal, ansiamos pela bondade. Buscamos o bem dentro de nós mesmos, mas
frequentemente somos dominados por nossa fraqueza e essa esperança acaba falhando.
Leitor 1. Deus, em sua sabedoria, capacita-nos a ter esperança na sua divina intervenção; mas
não percebemos com antecedência que a intervenção de Deus seria uma pessoa, e que o próprio
Senhor seria a luz no meio de nós. Isso ultrapassou as nossas expectativas.
Leitor 2. O dom de Deus para nós é um “espírito de poder e amor”. Nossa confiança repousa no
Deus que adoramos. Não é confiando em nossa própria força e nossa habilidade que vamos
adiante no caminho dessa luz perfeita, mas sim por obra do Espírito Santo de Deus.
Leitor 3. No meio da escuridão da humanidade brilhou a estrela que veio do oriente, Jesus, nele
vemos uma luz que penetra as profundezas da escuridão que nos separa uns dos outros.
Leitor 4. E esta luz continua ainda hoje a brilhar e a mudar a face da História. Ao longo dos
tempos, (...) o mundo começou a conhecer, através da vida dos seguidores de Cristo, a
esperança que vem a nós por inspiração do Espírito Santo.
Animador: Muitos testemunharam, e testemunham ainda hoje, a obra de Deus na História e a
presença permanente do Espírito Santo no mundo. Como um farol, mesmo num mundo incerto
e frágil, o Ressuscitado continua a brilhar, acompanhando o rumo da História, guiando a todos a
essa luz perfeita, superando a escuridão que nos separa uns dos outros.
Todos todas: Na força do Espírito Santo, o desejo de superar a escuridão que nos separa nos
move a orar e a trabalhar pela unidade cristã.
11. CANTO
Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz (3X)
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Dispostos a nos empenharmos para construir uma sociedade onde reina o amor, o
diálogo e a concórdia, rezemos:
Todos e todas: Senhor, conduz-nos a Ti, por tua luz.
13. PAI NOSSO ECUMÊNICO E AVE MARIA
Todos e todas: Pai nosso que estás nos céus. / Santificado seja o teu nome, / venha o Teu
reino. / Seja feita a tua vontade, / assim na terra como no céu. / O pão nosso de cada dia nos dá

hoje, / perdoa-nos as nossas ofensas / assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. /
E não nos deixes cair em tentação, / mas livra-nos do mal, / pois teu é o reino, / o poder e a glória
para sempre. / Amém.
14. GESTO CONCRETO
 A partir da reflexão de hoje, sejamos motivados a orar e trabalhar pela unidade dos cristãos,
 Convidar mais alguém para o encontro de amanhã. Participar da Vigília de Pentecostes, no
sábado, dia 4/6 e da Solenidade de Pentecostes, no domingo, dia 5/6, nas comunidades.
15. ORAÇÃO FINAL
Todos todas: Senhor Deus, ilumina nosso caminho com a luz de Cristo que vai à nossa frente
e nos conduz. Ensina-nos e vem morar em nós. Guia-nos para descobrir uma pequena
manjedoura em nossos corações, onde ainda dorme uma grande luz. Criador da luz, nós te
agradecemos pelo dom desta estrela que nunca se apaga, Jesus Cristo, nosso Senhor e
Salvador. Que ele seja um farol orientando a nossa peregrinação. Senhor, cura nossas divisões
e leva-nos para mais perto da Luz para conseguirmos encontrar nele a nossa unidade. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Todos e todas: Que o Deus, criador da luz, abençoe-nos em nome do: Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
SEMANA DE PENTECOSTES - SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
Em 2022
2º Dia - 31/5: “A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele” (Mt
2,3
A presença de Cristo, virando o mundo ao contrário

PREPARANDO O AMBIENTE
Acrescentar aos símbolos do encontro anterior pequenos cartazes com notícias desfavoráveis aos detentores do poder...

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: Para os que trabalham pela paz e a unidade, a vinda de Cristo traz a luz da
esperança. Confiantes nesta graça, iremos acender a vela de nosso encontro, cantando:
Refrão Meditativo: O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas (3X)
Animador: Que o Espírito Santo nos inspire a trilharmos os caminhos de justiça e da paz de
Deus: Vinde Espírito Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus Cristo, aquele que nos une como
filhos amados e filhas amadas por Deus. O encontro de hoje chama-nos como cristãos, a sermos
detentores de boas notícias, principalmente para os mais vulneráveis, que não por acaso, neles
Deus se faz presença. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Iniciemos nosso Encontro
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Ó Deus de bondade e misericórdia, guia, com tua luz benfazeja, os complexos
caminhos da História e da vida. Que o encontro e o diálogo entre cristãos seja, como a estrela,
sinal de esperança para a humanidade tão cheia de fraturas e símbolo que conduz todos a Cristo,
sinal e fonte de unidade. Que a perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo inspire a
Semana de Oração e que, a partir dela, pessoas e igrejas se sintam movidas pelo amor de Cristo
para derrubarem os muros da divisão e viverem a reconciliação, a paz, a justiça e o amor. Amém.
4. CANTO – EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA
Eu vim para que todos tenham vida / Que todos tenham vida plenamente / Eu vim para que todos
tenham vida / Que todos tenham vida plenamente
5. RECORDAÇÃO DA VIDA

Animador: Nesta Recordação da Vida vamos trazer uma notícia que é totalmente contrária à
dinâmica do mundo. A notícia tem como manchete “FÓRUM ECUMÊNICO ACT BRASIL
MANIFESTA SOLIDARIEDADE AOS POVOS GUARANI E KAIOWÁ DO MATO GROSSO DO
SUL”. Ecumenismo Notícias. Cese.org.br. 25/11/2021. Acesso em 17/01/2022.
Leitor 1: Entre os dias 16 a 18 de novembro de2021, cerca de 250 rezadores e rezadoras, de
20 aldeias dos Povos Guarani e Kaiowá se reuniram na Tekohá (comunidade) Guayviri, em Arau
Moreira (Mato Grosso), em homenagem ao cacique Nízio Gomes, assassinado em 2011. Além
da homenagem, eles discutiram temas relativos à vida de seus povos.
Animador: Considerando a segurança dos povos, o agravamento dos ataques aos territórios
durante a pandemia, a ameaça crescente de retirada de direitos e políticas públicas relacionadas
à saúde e à educação indígena na região foi necessário essa iniciativa. E, dentre os
acontecimentos, podemos citar: os incêndios criminosos que as suas Casas de Reza vêm
sofrendo há anos e que não cessaram na pandemia.
Leitor 1: Em comunhão com os povos Guarani e Kaiowá, o Fórum Ecumênico ACT Brasil, que
reúne Igrejas cristãs, organismos ecumênicos e organizações baseadas na fé, manifestou
solidariedade e apoio ao direito à vida, aos territórios e à liberdade religiosa dos indígenas, por
meio de um vídeo que foi enviado e transmitido para os participantes.
Leitor 2: Contudo, a relação entre o Fórum Ecumênico ACT Brasil e os povos Guarani e Kaiowá,
não começou em 2021. Em 2015 e 2016, representantes do Fórum realizaram missões
ecumênicas no estado do Mato Grosso do Sul para denunciar a histórica e crescente violência
que sofrem estas populações originárias.
Leitor 3: No manifesto, as lideranças cristas reafirmaram o compromisso formado há décadas,
de caminhar juntos, na parceria em defesa da vida dos povos indígenas e dos modos de viverem
sua espiritualidade, repudiando os ataques aos espaços sagrados, que evidenciam racismo
religioso.
Leitor 4: “Um dos testemunhos de nossa fé é respeitar a diversidade cultural de nossos povos.
Compreendemos as Casas de Reza Guarani Kaiowá como legítimos espaços sagrados, de cura
e da vivência plena da espiritualidade”, explicou uma das lideranças cristãs, de uma das igrejas
membro do Fórum Ecumênico.
Animador: Por sua vez, as lideranças indígenas transmitiram ao Fórum um vídeo de gratidão
ao apoio recebido, e também em nome da família do Cacique Nízio Gomes, e para finalizar,
reivindicaram a demarcação urgente de suas terras, por meio do lema “Demarcação já!”.
Para conversar: Afinal, esta é ou não é uma boa notícia para os mais vulneráveis? A quem
perturbaria, notícias como esta?
Animador: Rezemos juntos: Ó Deus da Vida, cuja justiça brota como fonte, impulsiona-nos para
ações em favor dos mais vulneráveis e assim contribuiremos para que tenhamos um mundo mais
justo e mais próximo de ti. Amém.
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: No texto que ouviremos, Deus se revela nos pequenos e nas periferias da vida.
Cantemos:
7. CANTO
Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. / Caminhamos, caminhamos,
aoh! Caminhamos pela luz de Deus.
8. LEITURA BÍBLICA – Mateus 2, 1-5
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. Repita o versículo ou as palavras que mais lhe chamaram a atenção.
2. Por que o rei Herodes e toda a Jerusalém se perturbaram ao ouvir aquela notícia?

3. Como o texto bíblico e o da Recordação da Vida nos inspiram a trabalhar pelos menos
favorecidos, trabalhando com eles?
10. PARA SABER MAIS... O rei Herodes ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele.
Animador: O Senhor veio para o meio de nós. A chegada de Cristo perturba os caminhos do
mundo. Em contraste com tantos líderes nacionais, o Senhor vem em humildade denunciando o
mal da injustiça e da opressão que acompanha a ambição por poder e prestígio.
Leitor 1: A vinda de Jesus pede uma mudança de coração e uma transformação de vida, para
que as pessoas sejam libertadas do que as desumaniza e as faz sofrer. Jesus nos mostra que
Deus está com aqueles que sofrem porque cada ser humano tem uma dignidade de amado filho
de Deus.
Leitor 2: Assim, a presença de Jesus cria distúrbios porque ele desestabiliza o barco dos ricos
e poderosos que trabalham somente por seus interesses e negligenciam o bem comum. Mas,
para os que trabalham pela paz e a unidade, a vinda de Cristo traz a luz da esperança.
Leito3: Hoje, somos convidados a nos comprometer com a ação construtiva de fazer da justiça
uma realidade em nosso mundo. Isso inclui a necessidade de reconhecer as situações em que
os nossos caminhos não são os caminhos de justiça e da paz de Deus e tentar mudar tais
situações.
Leitor 4: Quando os cristãos trabalham juntos pela justiça e pela paz os esforços são mais
poderosos, e, a resposta a nossas preces pela unidade cristã se torna tão visível que outras
pessoas reconhecem em nós a presença de Cristo no mundo de hoje.
Animador: Com nossos trabalhos e nossas ações podemos trazer a luz da esperança a tantos
que ainda estão vivendo na escuridão da exploração política, da pobreza social, da asfixia da
miséria e da discriminação estrutural.
Todos e todas: A Boa Nova é que Deus é fiel, e ele é sempre aquele que nos fortalece, nos
protege do mal e nos inspira a trabalhar pelo bem de outros, especialmente dos que estão
vivendo na escuridão do sofrimento, do ódio, da violência e da dor.
11. CANTO – Eis-me aqui, Senhor
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! / Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor / Pra
fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor / Eis-me aqui, Senhor!
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Dispostos a nos empenharmos por construir uma sociedade onde reina a justiça e a
paz que vem de Deus, rezemos:
Todos e todas: Senhor, inspira-nos a trabalhar pelo bem comum.
13. PAI NOSSO ECUMÊNICO E AVE MARIA
Todos e todas: Pai nosso que estás nos céus. / Santificado seja o teu nome, / venha a nós o
Teu reino. / Seja feita a tua vontade, / assim na terra como no céu. / O pão nosso de cada dia
nos dá hoje, / perdoa-nos as nossas ofensas / assim como nós perdoamos a quem tem nos
ofendido. / E não nos deixes cair em tentação, / mas livra-nos do mal, / pois teu é o reino, / o
poder e a glória para sempre. / Amém.
14. GESTO CONCRETO
 Vamos nos empenhar a trabalhar juntos pelo bem comum. Fazer o bem sem olhar a quem.
 Convidar mais alguém para o encontro de amanhã. Nas comunidades participar da Vigília de
Pentecostes, no sábado, dia 4/6 e da Solenidade de Pentecostes, no domingo, dia 5/6.
15. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: Ó Senhor, ajuda-nos a estar unidos em nosso compromisso de trazer aqui o teu
Reino de justiça e paz e assim sermos a luz de esperança para todos que estão vivendo na
escuridão do desespero e da desilusão. Ao te seguirmos, remove nosso medo e nossa

ansiedade. Põe a brilhar sobre nós a tua luz e coloca teu fogo em nossos corações para que teu
amor nos aqueça. Ergue-nos para ti, já que te sacrificastes por nossa causa, para que nossas
vidas possam te glorificar, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Todos e Todas: Que o Deus da justiça e da paz nos abençoe: Em nome do Pai...
SEMANA DE PENTECOSTES - SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
EM 2022
3º Dia –1/6 - “Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, prestaram-lhe
homenagem” (Mateus 2,11)
Unidos em adoração ao redor do único Senhor

PREPARANDO O AMBIENTE
Além dos símbolos do encontro anterior, acrescentar uma cruz.

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: O Espírito de compaixão nos orienta uns entre os outros e, estando juntos, guia todos
nós para o nosso único Senhor. Cantemos, enquanto acenderemos a vela de nosso encontro.
Refrão Meditativo: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. (3X)
Animador: Que o Espírito Santo nos inspire a trilharmos o caminho da unidade, na esperança
que vem de Cristo: Vinde Espírito Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Irmãs e irmãos, bem-vindos e bem-vindas a este nosso terceiro dia em preparação
para a festa de Pentecostes, sintonizado com a Semana de Oração pela unidade dos cristãos.
Hoje, juntamente com os magos e Maria estaremos unidos em adoração a Jesus, rezando pela
unidade dos cristãos da forma como Jesus quer. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas
Oração: Ó Deus de bondade e misericórdia, guia com tua luz benfazeja os complexos caminhos
da história e da vida. Que o encontro e o diálogo entre cristãos sejam como a 4todos a Cristo,
sinal e fonte de unidade. Que a perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo inspire a
Semana de Oração e que a partir dela as pessoas e as igrejas se sintam movidas pelo amor de
Cristo para derrubarem os muros da divisão e viverem a reconciliação, a paz, a justiça e o amor.
Amém.
4. CANTO – QUERO CANTAR AO SENHOR (Salmo 145)
Refrão: Quero cantar ao Senhor, sempre, enquanto eu viver / Hei de provar seu amor, seu valor
e seu poder.
Esse é o Nosso Deus. Seu poder permanece sempre, / Sua força é a força da gente. Vamos
todos louvar nosso Deus.
5. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: Nesta Recordação da Vida, iremos trazer o exemplo de um testemunho cristão de
oração comum realizado por um coletivo de Igrejas Cristãs do Brasil com o intuito de fazer
memória das mais de 600 mil vítimas da pandemia do Covid-19, e rezar as famílias que não
puderam acompanhar seus entes queridos e nem se despedirem deles.
Leitor 1: Trata-se da Celebração Ecumênica da “Memória e da Saudade”, realizada no dia 2 de
novembro de 2021, Dia de Finados, no cemitério Britânico da Bahia, em Salvador, em
homenagem às vítimas da Covid-19, muitas delas, precocemente por negligência do governo e
por falta de políticas públicas, sérias, de saúde.

Leitor 2: A celebração foi uma forma de afirmar a vida e de solidariedade com as famílias
enlutadas, oferecendo a elas o consolo de Deus e a força para poder viver a despedida.
Leitor 3: Com bandeiras fincadas no gramado com nomes de pessoas que partiram, o ato
religioso foi carregado de emoção, fé, solidariedade, resistência e muitas orações.
Leitor 4: A celebração foi organizada e realizada pelo CEBIC – Conselho Ecumênico Baiano de
Igrejas Cristãs, a CESE – Coordenadoria Ecumênica de Serviço e as organizações ecumênicas
e inter-religiosas que integram a campanha #SilêncioPelaDor e o coletivo #RespiraBrasil.
Leitor 1: Bianca Daébs, pastora da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB) e assessora para
Diálogos Ecumênicos e Inter-religiosos da CESE, pontuou que a celebração “foi uma forma de
orar em comunhão com irmãos e irmãs do CEBIC pelas famílias enlutadas, pelas crianças que
ficaram órfãs, pelas dores desse mundo. ’’
Leitor 2: Henrique Peregrino, da Igreja Santíssima Trindade, idealizador da campanha
#SilêncioPelaDor, afirmou emocionado que a celebração lhe permitiu viver o seu luto e curar as
suas feridas abertas, e, olhando os nomes nas bandeirinhas brancas, conseguiu se despedir das
pessoas queridas que se foram com a pandemia. (Ecumenismo Notícias.cese.org.br/celebracao-da-memoria.
03/11/2021. Acesso em 14/01/2022).

Todos e todas: “A fé em Jesus Cristo nos compromete a derrubarmos os muros das divisões.
O Batismo exige que nos esforcemos em favor da unidade na diversidade. Cristo é a nossa paz.
Essa é a Boa-Nova com a qual queremos nos comprometer.” (Texto-Base CFE/2021, p. 55, nn.
144 e 146).
Para conversar: O que este fato tem a nos ensinar?
Animador: Rezemos juntos: Senhor de todo o poder, como são amadas as tuas moradas!
(Salmo 84)
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: Jesus envia os apóstolos em missão e garante-lhes a sua presença. Cantemos:
7. CANTO
Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. (3X)
8. LEITURA BÍBLICA - Mateus 28, 16-20
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. Repita o versículo ou a palavra que mais chamou sua atenção.
2. Qual a sua compreensão deste texto bíblico?
3. Que luzes o texto bíblico e o da Recordação da Vida nos oferecem para trilharmos o caminho
da unidade entre as igrejas cristãs?
10. PARA SABER MAIS...
Animador: Quando os magos vindos de seus países distantes chegaram a Belém viram o
Menino com Maria, sua mãe, e se prostrando o adoraram. Na presença dessa revelação de Deus
entre nós, os olhos se dirigem para baixo e os joelhos se dobram (Mt 2, 11).
Leitor1: Do mesmo modo, quando os discípulos viram o Cristo ressuscitado na montanha na
Galileia, ficaram surpresos e perturbados. Ainda assim, o adoraram (Mt 28, 16-17). Diante da
presença de Deus, assim respondemos: fazendo uma contemplação, seguida de
deslumbramento, que leva à adoração.
Animador: Vemos? Estamos maravilhados? Estamos de fato adorando? Quantas vezes
olhamos e não percebemos o que vemos, com nossos olhos ainda cegos diante da presença de
Deus? Como podemos adorar verdadeiramente se primeiro não vemos?
Leitor 1: Em nossa estreita visão, muito frequentemente enxergamos apenas o que nos desune,
esquecendo que o Senhor deu a todos nós sua graça salvadora e que partilhamos o mesmo e
único Espírito que nos conduz à unidade.

Leitor 2: Frequentemente em nosso orgulho seguimos nossas próprias leis e tradições humanas,
enquanto desconsideramos o amor a que somos chamados a partilhar como povo justificado
pelo sangue de Cristo, com uma fé comum em Jesus como nosso Salvador.
Animador: Como comunidades vivificadas pelo Espírito Santo, nossas igrejas nos chamam a
caminhar juntos na direção do Menino Jesus para lhe oferecer, como povo unido, nossa
homenagem. O Espírito de compaixão nos orienta para um trabalho conjunto e, estando juntos,
Ele guia todos nós para o nosso único Senhor.
Todos e todas: Somente seguindo essa orientação seremos capazes de “adorar em espírito e
verdade”. Nosso futuro para Deus é um futuro de unidade e amor; nossa caminhada nessa
direção precisa ser um reflexo da mesma verdade da unidade em Cristo.
11. CANTO
Deus é amor, arrisquemos viver por amor, Deus é amor, Ele afasta o medo.
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Dispostos a fortalecer uma sociedade onde reina o amor, o diálogo e a concórdia,
rezemos:
Todos e todas: Ó Deus, ouve a nossa oração.
13. PAI NOSSO ECUMÊNICO E AVE MARIA
Todos e todas: Pai nosso que estás nos céus. / Santificado seja o teu nome, / venha a nós o
Teu reino. / Seja feita a tua vontade, / assim na terra como no céu. / O pão nosso de cada dia
nos dá hoje, / perdoa-nos as nossas ofensas / assim como nós perdoamos a quem tem nos
ofendido. / E não nos deixes cair em tentação, / mas livra-nos do mal, / pois teu é o reino, / o
poder e a glória para sempre. / Amém.
14. GESTO CONCRETO
 Procurar rezar pelas diferentes Igrejas cristãs e as diferentes tradições religiosas para que
todas tenham como centro o amor e o bem viver das pessoas.
 Convidar mais alguém para o encontro de amanhã. Participar da Vigília de Pentecostes, nas
comunidades, no sábado, dia 4/6 e da Solenidade de Pentecostes, no domingo, dia 5/6.
15. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: Compassivo Deus, que deste aos cegos a visão interior para te reconhecer como
seu Salvador, torna-nos capazes de nos arrepender de nossas faltas. Em tua misericórdia,
remove as escamas de nossos olhos e leva-nos a te adorar como nosso Deus e Redentor.
Queremos caminhar juntos guiados por tua luz, com um só coração e uma só alma, como fizeram
os primeiros discípulos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, para que
juntos te glorifiquemos, vivendo na companhia do Espírito Santo e sendo de tudo isso
testemunhas para todos ao nosso redor. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Animador: Unidos em oração, redescobrindo Cristo no caminho, que a paz do Ressuscitado nos
una. Abençoe-nos, Deus da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
SEMANA DE PENTECOSTES - SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
DE 2022
4º Dia – 2/6 - “Abrindo seus cofres, ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e mirra” (Mt
2,11)
Os dons de comunhão

PREPARANDO O AMBIENTE
Além dos símbolos do encontro anterior, acrescentar uma caixinha vazia, decorada como um presente, que será usada no momento do Gesto
concreto e Oração final.

1. ACENDIMENTO DA VELA

Animador: O Senhor deseja que nossos corações estejam cheios de amor por ele e por nossos
irmãos e irmãs em Cristo, transbordando atos de misericórdia, desejosos de mudança, pois é o
amor que agrada Deus e não o sacrifício. Acenderemos a vela do encontro, cantando:
Refrão Meditativo: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. (3X)
Animador: Que o Espírito Santo nos inspire a trilharmos o caminho da unidade, na esperança
que vem de Cristo: Vinde, Espírito Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Paz e bem a todas e todos. No encontro de hoje refletiremos pensando no que temos
a oferecer aos nossos irmãos e a nossas irmãs em Cristo, em nome do amor que emana do
coração de Cristo, que nos une. Reconhecendo que a fonte de nossos dons é o Senhor que
primeiro nos amou, iniciemos nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Ó Deus de bondade e misericórdia, guia, com tua luz benfazeja, os complexos
caminhos da História e da vida. Que o encontro e o diálogo entre cristãos sejam, como a estrela,
sinal de esperança para a humanidade tão cheia de fraturas e símbolo que conduz todos a Cristo,
sinal e fonte de unidade. Que a perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo inspire a
Semana de Oração e que a partir dela pessoas e igrejas se sintam movidas pelo amor de Cristo,
para derrubarem os muros da divisão e viverem a reconciliação, a paz, a justiça e o amor. Amém.
4. CANTO – O NOSSO DEUS, COM AMOR SEM MEDIDA
1. O nosso Deus, com amor sem medida, / chamou-nos à vida, e nos deu muitos dons. / Nossa
resposta ao amor será feita / se a nossa colheita mostrar frutos bons.
Refrão: Mas é preciso que o fruto se parta / e se reparta na mesa do amor. (Bis)
5. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: Temos muitos sinais de paz entre nós, e de que a amorosidade é uma prática
possível. Muitos muros têm sido derrubados a partir da fé em Jesus Cristo, pontes de diálogo e
aproximação têm sido construídas. É o que se vê em relação a Igreja Assembleia de Deus, de
Belém do Pará, ao organizar desde 2011, uma ação para atender os romeiros do Círio de Nazaré,
maior festa religiosa católica.
Leitor 1: Uma das unidades da igreja fica na Avenida Nazaré, percurso principal por onde passam
milhões de romeiros em duas grandes procissões da festividade, a Trasladação e o Círio. Para
atender aos romeiros, as suas portas são abertas e são oferecidos cuidados, alimentação e
acolhimento.
Leitor 2: O Círio de Nazaré celebra Nossa Senhora Virgem de Nazaré. O ponto alto do Círio é a
procissão de abertura que acontece no segundo domingo de outubro. A iniciativa de abrir a
igreja é do pastor Zildomar Coelho Campelo a partir do projeto “Eu + você = Jesus” com o objetivo
de mudar o pensamento sobre a relação entre católicos e evangélicos.
Animador: As atividades começam na noite de sábado, quando cerca de 500 voluntários, de
idades variadas, acolhem os romeiros, distribuindo alimentos. E, no domingo do Círio, são
servidos os cafés da manhã. Durante as procissões, são distribuídos lanches e água. Nestes
dias, um anexo da igreja é cedido para a Cruz Vermelha para atendimento de primeiros socorros
a quem precisar.
Leitor 1: Segundo o pastor Campelo, o objetivo é levar ao próximo o amor na prática e como o
nome do projeto indica, Jesus é o ponto de união. “Queremos quebrar barreiras com o sentimento
maior que é viver o amor de Deus”, diz Alexandre Zanini, outro pastor da Igreja.
Leitor 2: Para o pastor Zildomar Campelo, o trabalho é um dever da comunidade cristã. "Essa
iniciativa é realizada para estarmos ali e fazer a vontade de Deus, como cristãos. Por que a igreja
somos todos nós, as pessoas, e amar a Deus, é amar o próximo. Por isso estamos em busca
dessa unidade de paz e amor".

Animador: O projeto Eu + Você =Jesus, do Pastor Zildomar Campelo, tem o apoio do Arcebispo
Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, e do Pastor Presidente da Assembleia de Deus,
em Belém, Samuel Câmara.
Todos e todas: “Ser integrados e integradas na construção do Reino de Deus aponta para a
unidade, que se realiza na oferta da diversidade dos dons concedidos por Cristo a cada pessoa,
a cada igreja cristã, para que a casa comum seja um ambiente seguro e feliz para todos os seres
vivos. O caminho para a maturidade cristã respeita e acolhe a diversidade e só alcança a
plenitude mediante a cooperação mútua”. (Texto-Base CFE/2021, p. 53, número 138).
Para conversar: O que esta experiência comunitária de unidade cristã tem a nos ensinar?
Animador: Rezemos juntos: Senhor, capacita os nossos corações e as mentes para te acolher,
acolhendo aos nossos irmãos e irmãs em Cristo.
5. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: No texto que ouviremos, Jesus pede-nos abertura de coração. Cantemos:
7. CANTO: Desça como a chuva a tua Palavra / Que se espalhe como orvalho / Como chuvisco
na relva / Como aguaceiro na grama. Amém.
8. LEITURA BÍBLICA - Mateus 6,19-21
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. Repita o versículo ou a palavra que mais lhe chamou a atenção.
2. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que este versículo nos diz e
como ele nos orienta?
3. Quais são as luzes que o texto bíblico e o da Recordação da Vida nos oferecem para iluminar
nossas vidas e nos conduzir à graça da unidade cristã?
10. PARA SABER MAIS... Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração
Animador: Em nossa jornada para Belém, a cidade do pão, contemplamos os sábios que vieram
prestar homenagem ao Menino Jesus. Abriram seus tesouros e ofereceram ao rei recém nascido
seus presentes: ouro, incenso e mirra.
Leitor1: Nossas divisões históricas, nossa determinação errada em relação a regras e rituais e
nossa preocupação com assuntos mundanos nos levaram à separação.
Animador: Então, quais são os presentes que temos para oferecer ao Rei que veio para iluminar
nossas vidas e nos conduzir à graça da unidade? Sabemos que Deus não quer nossas riquezas
ou ofertas de sacrifícios no fogo, mas que seu poder seja demonstrado através de nossa
pobreza: “ouro ou prata não tenho”.
Leitor 2: O Senhor deseja que nossos corações estejam pulsando e amando: sejam corações
cheios de amor por Ele e por nossos irmãos e irmãs em Cristo, dos quais nos afastamos;
corações transbordando com atos de misericórdia, realmente penitentes e com desejo de
mudança.
Leitor 3: Então, preparemos para ele o presente de um coração cheio de amor. Ajoelhar-se em
adoração é algo que requer corações que estejam em contrição por causa do pecado que nos
divide e que sejam obedientes ao Senhor a quem servimos.
Animador: Essa obediência reaviva, cura e reconcilia tudo o que está quebrado ou ferido em
nós, ao nosso redor e entre nós como cristãos.
Todos e todas: Cristo já deu o dom de unidade para sua Igreja. Crescemos em comunhão à
medida que partilhamos as graças que nossas diferentes tradições têm recebido, reconhecendo
que a fonte de nossos dons é o Senhor.
11. CANTO

Refrão: Sabes, Senhor, / O que temos é tão pouco pra dar / Mas esse pouco / Nós queremos
com os irmãos compartilhar
Queremos nesta hora / Diante dos irmãos / Comprometer a vida / Buscando a união
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Reconhecendo que a fonte de nossos dons é o Senhor, rezemos:
Todos e todas: Senhor, fazei nosso coração semelhante ao vosso.
13. PAI NOSSO ECUMÊNICO / AVE MARIA
Todos e todas: Pai nosso que estás nos céus. / Santificado seja o teu nome, / venha a nós o
Teu reino. / Seja feita a tua vontade, / assim na terra como no céu. / O pão nosso de cada dia
nos dá hoje, / perdoa-nos as nossas ofensas / assim como nós perdoamos a quem tem nos
ofendido. / E não nos deixa cair em tentação, / mas livra-nos do mal, / pois teu é o reino, / o poder
e a glória para sempre. / Amém.
14. GESTO CONCRETO
 Em nossa vida em nossas comunidades, quais são os dons que iremos nos empenhar em
cultivar em prol da unidade cristã? Escrever os nomes dos dons e colocar folha na caixinha.
 Convidar mais alguém para o encontro de amanhã. Participar da Vigília de Pentecostes, no
sábado, dia 4/6 e da Solenidade de Pentecostes nas comunidades, no domingo, dia 5/6.
15. ORAÇÃO FINAL

Após a oração, cada um pega um dos papeizinhos com os dons, mesmo que não seja o seu. Guardá-lo como marcador de página na
Bíblia. Rezá-lo sempre para que seja cultivado em sua vida, na vida de quem o escreveu e na vida de todo o grupo.

Todos e todas: Todo o louvor e toda a glória e a ação de graças a ti, ó Deus. Conheces o
sofrimento que nos cerca, a dor causada por nossas divisões. Ao nos unirmos em oração,
oramos para que abras nossos corações para o teu amor e para o amor aos irmãos e às irmãs
ao nosso redor. Dá-nos disposição e meios para trabalhar pela transformação deste mundo e
para oferecer uns aos outros dons que podem alimentar nossa comunhão. Concede-nos teus
permanentes dons e tuas bênçãos. Recebe nossa oração em nome de teu Filho Jesus Cristo,
que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Animador: Que o Deus, fonte de todos os dons nos abençoe: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
SEMANA DE PENTECOSTES - SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
EM 2022
5º Dia – 3/6 - “Retiraram-se para sua pátria por outro caminho” (Mt 2,12)
Deixando para trás “as coisas familiares” e estradas de separação, seguiram pelos novos caminhos de Deus.

PREPARANDO O AMBIENTE
Além dos símbolos do encontro anterior, acrescentar um desenho ou uma figura de caminhos, ou de acordo com o espaço onde se dará o
encontro, montar um pequeno caminho.

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: Um novo começo sempre é possível quando estamos dispostos para o trabalho e
abertos para realiza-lo, com a graça do Espírito. Cantemos, enquanto acenderemos a vela do
nosso encontro:
Refrão Meditativo: Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossas Igrejas, vem, iluminar...
Animador: Que Espírito Santo nos inspire a trilharmos os novos caminhos de Deus em busca
da unidade, na esperança que vem de Cristo: Vinde, Espírito Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Sintam-se todos e todas acolhidas no amor de Cristo que nos une. Hoje iremos refletir
quanto ao conteúdo do tema e rezar. “Retiraram-se para sua pátria por outro caminho”, o

caminho de Deus que leva a compartilhar nossa adesão ao diálogo e ao compromisso de amor,
“deixando para trás as coisas familiares e as estradas da separação”. Iniciemos, em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Todos e todas: Ó Deus de bondade e misericórdia, guia com tua luz benfazeja os complexos
caminhos da História e da vida. Que o encontro e o diálogo entre cristãos seja, como a estrela,
sinal de esperança para a humanidade tão cheia de fraturas e símbolo que conduz todos a Cristo,
sinal e fonte de unidade. Que a perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo inspire a
Semana de Oração e que a partir dela pessoas e igrejas se sintam movidas pelo amor de Cristo
para derrubarem os muros da divisão e viverem a reconciliação, a paz, a justiça e o amor. Amém.
4. CANTO – SOMOS GENTE DA ESPERANÇA
1. Somos gente da esperança / Que caminha rumo ao Pai. / Somos povo da Aliança / Que já
sabe aonde vai.
Refrão: De mãos dadas a caminho / Porque juntos somos mais, / Pra cantar o novo hino / De
unidade, amor e paz.
5. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: Dona Aurora era uma senhora muito católica. Mas nutria certa resistência a pessoas
de outras tradições religiosas. Em relação aos “crentes”, dizia que não gostava, deles porque
eles não entendiam a forma como os católicos rezam. Os de religiões afro-brasileiras, então,
eram mais complicados, pois segundo ela, esses eram ainda pior, pois eram “do demônio”.
Leitor 1: A resistência era tanta, que para não correr o risco de encontrar com algum vizinho
“crente” ou “os do demônio” na rua, mudava de lado, para não ter contato algum com essas
pessoas. Mas a vida dela sofreu um revés tremendo.
Leitor 2: Além de estar sofrendo com o marido acometido pela Covid-19, um fato novo provocou
uma mudança radical na sua visão de mundo e de fé. A sua casa, como a de muitos que ficava
próxima a um rio, foi inundada e destruída em virtude das fortes chuvas de janeiro último.
Leitor 3: Muitas pessoas ficaram desabrigadas e perderam tudo. Mas a perda de Dona Aurora
foi irreparável: a morte de sua filha caçula, de 8 anos, dos três filhos que tinha, que acabaram
sendo levados pela força das águas. O sofrimento foi intenso.
Leitor 4: Em socorro às vitimas, as famílias foram abrigadas por parentes, que viviam na cidade,
ou nos espaços disponíveis como igrejas, católicas ou não, clubes, associações, escolas, dentre
outros. Dona Aurora e sua família foram abrigadas num centro de umbanda.
Leitor 1: Neste tempo, as pessoas foram acudidas por grupos de voluntários de diferentes
credos, cores e mesmo dos que dizem que não creem, com trabalho nos abrigos e na promoção
de campanhas de arrecadação de itens necessários à sobrevivência.
Todos e todas: Dona Aurora passou a viver de novo e encontrar novas estradas por seguir.
Agora, com humildade, coragem e discernimento olhando para o futuro de modo a viver o brilho
do Evangelho com renovado fervor, acolhendo uns aos outros como Cristo nos acolheu para a
glória de Deus.
Para conversar: como este fato da vida de Dona Aurora nos faz refletir?
Animador: Rezemos com o salmista: Senhor, Tu me fazes conhecer o caminho da vida. (Salmo
16).
6. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO
Animador: No texto que iremos ouvir, somos instruídos a deixar as coisas antigas, a sermos
renovados no modo de pensar e a revestir-nos do novo homem. Cantemos:
7. CANTO: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra (3X)

8. LEITURA BÍBLICA - Efésios 4, 20-23
9. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
1. Repita as palavras ou o versículo que mais lhes chamaram atenção.
2. Como vocês compreendem este texto?
3. Que luzes o texto bíblico e o da Recordação da Vida nos oferecem para trilharmos os caminhos
de Deus?
10. PARA SABER MAIS...
Animador: Não sabemos o que os sábios pensaram – eles que eram especializados em
astronomia e navegação – quando foram avisados para fazer o retorno por outra estrada,
provavelmente, ficaram muito confusos, mas a mesma luz que tinha iluminado as jornadas deles
mostrou-lhes que havia outra estrada, outra possibilidade. Foram chamados a mudar de direção.
Leitor1: Frequentemente nos vemos ligados às nossas maneiras familiares de fazer as coisas
ou de ver o mundo. Quando essas maneiras ou “estradas” se fecham, ficamos refletindo: “como
vamos agir nesse tempo e prosseguir na nossa jornada? ”
Leitor 2: A providência divina está sempre lá para nos mostrar que há um outro caminho
preparado para nós. Deus está lá para renovar sua aliança conosco e nos erguer da frustração
que experimentamos quando nos deparamos com um obstáculo.
Leitor 3: Apenas temos que confiar que o eterno Senhor, que nos deu à luz, pode sempre achar
um caminho que nos leve adiante quando nossos modos de agir e nossos caminhos estão
bloqueados. Um novo começo sempre é possível quando queremos trabalhar e estamos abertos
para o trabalho com o Espírito.
Leitor 4: Como Igrejas, olhamos para o passado e encontramos iluminação, e olhamos para o
futuro em busca de novos caminhos para que possamos continuar a viver o brilho da luz do
Evangelho com renovado fervor e acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória
de Deus.
Animador: Nas nossas antigas estradas as comunidades cristãs caminhavam separadas umas
das outras. Nas novas estradas para as quais Deus nos chama, cristãos caminham juntos e se
tornam companheiros de peregrinação.
Todos e todas: Encontrar essas novas estradas exige discernimento, humildade e coragem.
Agora é o tempo de conversão e reconciliação.
11. CANTO
Refrão: Eis o tempo de conversão / Eis o dia da salvação / Ao Pai voltemos, juntos andemos
Eis o tempo de conversão!
Os caminhos do Senhor / São verdade, são amor / Dirigi os passos meus / Em vós espero, oh
Senhor!
12. PRECES ESPONTÂNEAS
Animador: Dispostos a nos empenharmos a promover a cultura do amor para substituir a cultura
do ódio para alcançarmos a reconciliação social, rezemos:
Todos e Todas: Senhor, conduz-nos nos teus caminhos.
13. PAI NOSSO ECUMÊNICO E AVE MARIA
Todos e todas: Pai nosso, que estás nos céus. / Santificado seja o teu nome, / venha a nós o
Teu reino. / Seja feita a tua vontade, / assim na terra como no céu. / O pão nosso de cada dia
nos dá hoje, / perdoa-nos as nossas ofensas / assim como nós perdoamos a quem tem nos
ofendido. / E não nos deixes cair em tentação, / mas livra-nos do mal, / pois teu é o reino, / o
poder e a glória para sempre. / Amém.
14. GESTO CONCRETO
 Para a Vigília de Pentecostes, amanhã, na comunidade, levar uma vela.




Participar, com alegria, da Solenidade de Pentecostes, a ser celebrada nas comunidades, no
domingo, dia 5/6.
A partir da reflexão de hoje, iremos pensar em alguns preconceitos que temos em relação a
pessoas de outras igrejas e tradições religiosas. Estes preconceitos precisam deixar de existir
em nós, a partir dos novos caminhos de Deus.

Pedir às pessoas que escrevam no pedaço de papel o que precisa ser mudado. Rezar durante esta semana para que eles sejam eliminados ou
abrandados do coração.

15. ORAÇÃO FINAL
Todos e todas: Deus cheio de graça, és o Deus de renovadas promessas. Nós te agradecemos
pela tua sabedoria que vai além da nossa compreensão, e, porque teus criativos caminhos nos
abrem possibilidades não previstas. Podemos olhar os mapas da nossa vida e não encontrar
uma boa rota, mas sempre te encontramos e nos levas a um caminho ainda mais excelente.
Oremos com Jesus Cristo nosso Senhor, na companhia do Espírito Santo, para que sempre
sejamos levados de volta a ti. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Todos e todas: Que o Deus da vida e das “novas estradas”, nos abençoe: Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém.

PLENÁRIA: VIGÍLIA DE PENTECOSTES

6º Dia – 4/6 – Sábado
“Vimos sua estrela no oriente e viemos prestar-lhe homenagem.”
PREPARANDO O AMBIENTE


A Bíblia, uma vela para o momento do acendimento da vela, uma cruz, flores, fotos de pessoas de denominações religiosas ou raças
diferentes. Havendo espaço adequado, colocar o símbolo mais significativo de cada encontro da semana.





Para o momento da Oração Inicial (Item 05): Providenciar velas para todos os participantes.
Para o momento das Preces da Comunidade (Item 12): 1) Providenciar um painel de fundo azul, evocando o céu noturno, de papel ou
tecido. Colocar no centro do painel uma estrela grande. Afixá-lo à frente dos participantes. 2) Disponibilizar para cada participante uma
estrela menor, de papel. Os participantes serão convidados ir à frente colocar suas estrelas também no pano.

1. ACENDIMENTO DA VELA
Animador: Fixemos nossos olhos na Estrela Maior e permitamos que Ela nos conduza.
Acenderemos a vela de nosso encontro, cantando:
Refrão Meditativo: Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu
adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. (2X)
Animador: Que as luzes do Espírito Santo de Deus iluminem nossos caminhos: Vinde, Espírito
Santo...
2. ACOLHIDA
Animador: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Reunimo-nos para orar pela
visível unidade da Igreja, inspirados pela visita dos magos ao Rei recém nascido. Fixemos
nossos olhos na estrela que foi vista no Oriente e permitamos que ela também nos conduza.
Com alegria, cantemos:
3. CANTO DE ENTRADA – Eu Venho do Sul e do Norte – Padre Zezinho
1. Eu venho do sul e do norte / Do oeste e do leste, de todos os lugares. / Estradas da vida eu
percorro / Levando socorro a quem precisar / Assunto de paz é meu forte / Eu cruzo montanhas
e 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 eu não tenho a idade da maturidade / De quem já viveu, mas sei que eu já tenho a
idade / De ver a verdade o que eu quero é ser eu / O mundo, ferido e cansado de um triste

passado / De guerras sem fim, tem medo da bomba que fez / E da fé que desfez mas aponta pra
mim.
3. Eu venho trazer meu recado / Não tenho passado, mas sei entender / Um jovem foi crucificado
por ter ensinado a gente a viver / Eu grito ao meu mundo descrente / Que eu quero ser gente,
que eu creio na cruz / Eu creio na força do jovem / Que segue o caminho do Cristo Jesus
4. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Aos cuidados de quem estiver presidindo.

5. ORAÇÃO INICIAL – Acender as velas dos participantes, durante a oração.
Animado): Nós te glorificamos, ó Senhor, criador do céu e da terra, porque colocaste as luzes
no alto do céu. Separaste a luz da escuridão e fizeste sinais para marcar tempos sagrados, dias
e anos. Ornamentaste o firmamento com estrelas. Quão majestosas são tuas obras, os céus
declaram a tua glória e a natureza proclama o trabalho de tuas mãos.
Todos e todas: Nós te glorificamos, ó Senhor!
Leitor1: Nós te louvamos porque não nos abandonaste, apesar de nossa rebeldia, mas enviaste
teu Filho para iluminar nossas trevas e ser nossa luz e salvação. Nele estava a vida, e essa vida
foi a luz para toda a humanidade. E a luz brilha nas trevas.
Todos e todas: Nós te louvamos, ó Senhor!
Leitor 2: Nós te adoramos, ó Senhor, porque nos acompanhas no caos de nossa vida com o
poder do teu Santo Espírito. Iluminas nossos caminhos e nos dás sabedoria e fé num mundo
cheio de mentira e dúvida.
Todos e todas: Nós te adoramos, ó Senhor!
Leitor 3: Nós te agradecemos, ó Senhor, porque nos enviaste ao mundo para refletir essa luz à
nossa volta, em nossas variadas igrejas e diversas culturas e para ser testemunhas de Jesus, o
único e verdadeiro Rei, oferecendo-nos a Ele.
Todos e todas: Nós te agradecemos, ó Senhor!
Leitor 4: Venham todos os povos e se prostrem diante de ti e te adorem. Temos muitas vezes
preferido a escuridão, mas tu nos tens dado a luz. Portanto, a ti vimos confessando nossos
pecados e dizendo:
Todos e todas: Diante de Ti confessamos que temos nos desviado de teus caminhos e
desobedecido as tuas orientações. Temos desfigurado tua boa criação e estragado seus
recursos com nossas práticas consumistas. Poluímos nossos rios e mares e envenenamos
nosso ar e nosso solo, contribuindo para a extinção de muitas espécies.
(Silêncio)
Todos e todas: Temos sido egoístas com relação a nossos irmãos e irmãs. Temos permitido
que nossas necessidades e nossos desejos prevaleçam sobre o nosso compromisso com a
justiça. Temos construído muros entre nós e plantado as sementes da desconfiança em relação
ao outro.
(Silêncio)
Todos e todas: Temos separado pessoas baseados em questões de etnia, religião, gênero e
temos falado que Jesus está do nosso lado em qualquer guerra em que nos envolvemos. Perdoa
todos esses pensamentos e atos, ó Senhor, ao estarmos diante de ti em arrependimento.
(Silêncio)
Leitor 5: Todo poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual enviaste na plenitude
do tempo para redimir todo o povo, nós te pedimos misericórdia, perdoa nossos pecados e
transforma-nos na gloriosa imagem dele, para que possamos brilhar como farol de esperança
em nosso mundo problemático.

(Silêncio)
Leitor 6: Poderoso Deus, ouve nossas preces, tem piedade de nós e perdoa nossos pecados.
Todos e todas: Demos graças a Deus e o louvemos com todas as nossas vozes.
6. RECORDAÇÃO DA VIDA
Animador: Neste momento, iremos fazer memória dos encontros realizados no decorrer da
semana.
Leitor 1: No primeiro encontro refletimos o evangelho de (Mateus 2, 20). “Vimos a sua estrela
no oriente e viemos prestar-lhe homenagem”, iluminados pelo lema: Levanta-nos e leva-nos à
tua perfeita luz.
Cantemos: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós (3X).
Leitor 2: “A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele. ” (Mt 2,3).
Lema: A presença de Cristo, virando o mundo ao contrário.
Cantemos: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós (3X).
Leitor 3: “Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, prestaram-lhe homenagem. ”
(Mt 2,11)
Lema: Unidos em adoração ao redor do único Senhor.
Cantemos: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós (3X).
L4: “Abrindo seus cofres, ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e mirra” (Mt 2,11).
Lema: Os dons de comunhão.
Cantemos: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós (3X).
Leitor 5: “Retiraram-se para sua pátria por outro caminho” (Mt 2,12).
Lema: Deixando para trás “As coisas familiares” e as estradas de separação, seguiram pelos
novos caminhos de Deus.
7. CANTO – Ouro, Incenso e Mirra – Padre Zezinho
1. São três Reis que chegam lá do oriente / Para ver um Rei que acaba de nascer / Dizem que
um é branco, o outro, cor de jambo / O outro Rei é negro e que vieram ver
O novo Rei que nasceu / Igual estrela no céu / O novo Rei que nasceu / Igual estrela no céu.
2. Dizem que uma estrela muito diferente / Lá do oriente se podia ver / Falam de um cometa,
ninguém sabe ao certo / Mas pelo deserto eles vieram ver
O novo Rei que nasceu / Igual estrela no céu / O novo Rei que nasceu
Igual estrela no céu
3. E trazem ouro, incenso e mirra / Pra festejar o novo Rei / Que tem poder e majestade / Que
vem do céu, que é de Deus / Que vai sofrer, que vai morrer / E que nos libertará.
8. A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DO POVO.
Animador: Deixemo-nos iluminar pelo evangelho de Mateus, no qual refletiremos sobre a visita
dos magos ao recém-nascido na manjedoura.
9. CANTO – A Nós Descei, Divina Luz – Padre Zezinho
A nós descei, Divina Luz / A nós descei, Divina Luz / Em nossas almas acendei / O amor, o amor
de Jesus! (2x)
10. LEITURA BÍBLICA – Mateus 2,1-12
11. REFLEXÃO E PARTILHA DA PALAVRA
Aos cuidados de quem estiver presidindo
Ao final da reflexão, cantar o refrão: Indo e vindo Trevas e Luz / Tudo é graça / Deus nos
Conduz! (3X)

12. PRECES DA COMUNIDADE – Em silêncio, após terminar a prece, cada leitor ofertará sua
estrela, fixando-a no pano azul, enquanto os demais responderão com as palavras das preces.
Após as preces, os participantes são convidados a ofertarem, também, suas estrelas, em
silêncio, ou caso queira, pronunciando em voz alta uma palavra de gratidão a Deus.
Animador: Com fé e confiança, nós nos colocamos em oração diante de Deus, que é Pai, Filho
e Espírito Santo.
Todos e todas: Senhor, ouve nossa prece!
Leitor 1. Os magos vieram do oriente para prestar homenagem a Jesus e oferecer presentes
especiais de suas culturas e de seus países. Nós oramos hoje por todas as comunidades cristãs
do mundo, com toda a sua diversidade de adoração e tradição:
Senhor, nós te pedimos que preserves esses tesouros, particularmente nas áreas do mundo
onde a presença e a sobrevivência dos cristãos é ameaçada pela violência e opressão.
Todos e todas: Senhor, ouve nossa prece.
Leitor 2: Os primeiros anos da vida do Senhor foram marcados por violência e massacres por
ordem do despótico Herodes. Oramos pelas crianças que vivem em lugares do mundo onde a
violência continua e seus resultados são perceptíveis: Fortalece, ó Senhor, os laços de unidade
e amor mútuo entre nossas igrejas e ajuda-nos a cooperar com as pessoas e dar testemunho do
teu santo Nome. Inspira-nos a trabalhar sem cessar na defesa dos oprimidos e na inclusão dos
marginalizados. Anima-nos a permanecer juntos enfrentando a tirania e os regimes opressores,
enquanto buscamos a construção do teu Reino no meio de nós.
Todos e todas: Senhor, ouve nossa prece.
Leitor 3: Depois da visita dos magos, a sagrada família vivenciou a migração por caminhos
selvagens e se viu refugiada na terra do Egito. Oremos pelos refugiados e pelos povos
arrancados de suas raízes neste mundo:
Prepara-nos, Senhor, para mostrar hospitalidade aos que foram afastados de suas casas, e
concede-nos o espírito de acolhimento para os que estão buscando um refúgio seguro.
Todos e todas: Senhor, ouve nossa prece.
Leitor 4: O nascimento de Jesus foi boa notícia para todos, unindo povos de diferentes nações
e religiões na adoração do santo menino. Oremos por nossos esforços na busca de harmonia e
diálogo com outras religiões: Senhor, dá-nos humildade e paciência para andar com outras
pessoas, em respeitosa caminhada.
Todos e todas: Senhor, ouve nossa prece.
A partir deste momento, se a plenária for com missa, passa-se à Liturgia Eucarística, caso
contrário, prosseguir conforme está neste roteiro.
13. PAI NOSSO ECUMÊNICO E AVE MARIA
14. GESTO CONCRETO
Animador: Promover diálogos, independente de credo, ideologia ou raça, incentivando as
pessoas a valorizar o amor, a fraternidade e a igualdade em busca da paz.
15. ORAÇÃO FINAL
Animador: Rezemos pela unidade dos cristãos:

Leitor 1: Iremos à presença de Deus com gratidão e alegria, colocando diante dele todos os
doentes, os que sofrem, os marginalizados, os refugiados e os deslocados de suas moradias,
sabendo que Deus pode mandar embora com sua luz nossas escuridões. Ao orarmos hoje pela
unidade da Igreja, que nós e nossas comunidades possamos também ser luzes que guiam outros
para Jesus, o Salvador.
Todos e todas: Unimo-nos uns aos outros, nós que viemos do Norte e do Sul, do Leste e
do Oeste, que somos jovens e idosos, homens e mulheres, para que possamos nos
prostrar diante de ti, nosso Rei Celestial, e te oferecer nosso louvor. Amém.
Leitor 2: Glória a ti, Pai Todo Poderoso, porque te revelaste através da tua criação e convidaste
todos para estarem na tua presença. Temos visto a estrela de Jesus em nossas vidas e viemos
prestar homenagem a ele como fizeram os magos. A ele nos oferecemos hoje e pedimos a
presença do Espírito Santo no meio de nós.
Todos e todas: Uni-nos uns aos outros, nós que viemos do Norte e do Sul, do Leste e do
Oeste, que somos jovens e idosos, homens e mulheres, para que possamos nos prostrar
diante de ti e te oferecer nosso louvor, nosso Re celestial. Amém.
16. BÊNÇÃO FINAL
Animador: Partiremos, agora, e vivamos como filhos e filhas da luz.
Todos e todas: Porque o fruto da luz é encontrado em tudo que é bom, certo e verdadeiro.
Leitor 1: Não participemos dos trabalhos das trevas que não dão bons frutos.
Leitor 2: Venha de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo a paz para a comunidade inteira e o amor
acompanhado da fé. A graça esteja com todos que têm por nosso Senhor Jesus Cristo, um amor
sem fim!
Todos e todos: Amém. Graças a Deus.
17. CANTO FINAL (escolha da comunidade)...
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