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apResentação

 A família e a comunidade cristã, certamente, são os ambientes mais 
importantes e sagrados, onde a vida do ser humano possa nascer, crescer 
e frutificar. O maior dom que Deus permitiu que se manifestasse é a vida 
e, o segundo dom, a fé. Por isso, para nós, cristãos católicos, a família e 
a comunidade são fundamentais e insubstituíveis, são valores básicos e 
perenes para todos os tempos e lugares.
 Neste Tempo Comum, temos a satisfação e alegria de refletir, rezar e 
celebrar nos Grupos de Famílias sobre alguns pontos importantes em que 
vivem e passam a família e a comunidade.
 Hoje, em nossas casas e famílias, chegam, através dos mais diversos 
meios de comunicação, propostas e ensinamentos, muitas vezes, totalmente 
contrários aos sagrados valores do Evangelho e daquilo em que acreditamos 
e buscamos. Infelizmente, o espírito relativista questiona aquilo que 
sempre foi importante e sagrado para todas as culturas e a sociedade em 
geral. Muitas pessoas estão inseguras e sem rumo em seus corações. Este 
pequeno subsídio será uma grande luz para muitos corações. A verdade 
sempre nos libertará das confusões e mentiras que se espalham sobre a 
família e a comunidade.
 O próprio Filho de Deus escolheu morar no meio de nós – na 
família e na comunidade. “Terminando de fazer tudo conforme a lei do 
Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. E o Menino crescia, 
tornava-se forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com Ele” (Lc 
2,39-40).
 Que nossas famílias e comunidades possam ser fortes e sábias, e 
crescer na graça de Deus!

Dom Jacinto Inacio Flach
Bispo da Diocese de Criciúma
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oRientações

  Queridos(as) animadores(as) dos Grupos de Famílias, 
estamos vivendo o ano pastoral de 2015. A prioridade pastoral na Diocese 
é “Família e Comunidade”, e nosso roteiro do Tempo Comum não poderia 
seguir por outro caminho, senão estar em sintonia com a caminhada 
diocesana. Seguem algumas orientações que podem nos ajudar a dar mais 
vida a nossos encontros:
1. Encontros: Sejam bem preparados, valorizando a acolhida, com 
antecedência, providenciando tudo o que se pede. Que membros do grupo 
leiam o texto antes.
2. Bíblia: Ninguém se esqueça de levar a Bíblia. Ela é a fonte de vida do 
grupo.
3. Símbolos: Nos acompanharão, neste roteiro, a casinha, como lugar 
especial do grupo e da família, e um feixe de varas, como sinal de nossa 
vida comunitária.
4. Cantos: Quando não são conhecidos, podem ser substituídos por outro 
que o grupo conheça.
5. Celebrações: Este roteiro não traz uma celebração de abertura e de 
encerramento. O objetivo é que os grupos, as comunidades preparem as 
mesmas com seus cantos e seu jeito de celebrar. O que não pode acontecer 
é: “não tem no roteiro; não vamos fazer!”

Assim ficou nosso roteiro:
1º Encontro: A espiritualidade e o seguimento a Jesus
2º Encontro: Vou cuidar da minha família
3º Encontro: Homem e mulher construindo um matrimônio santo
4º Encontro: Comunidade, Casa dos Cristãos
5º Encontro: Comunidade, Casa do Pão
6º Encontro: Comunidade, Casa da Palavra
7º Encontro: Comunidade, Casa da Caridade

Saudamos a todos, na graça e na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
e à Igreja que se reúne na sua casa (cf. I Cor 16,19).

Equipe de Redação
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A espiritualidade e 
o seguimento a Jesus

enContRo paRa o tempo Comum 2015
“Família e Comunidade”1º
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AMBIENTE: Preparar uma mesa com toalha e sobre ela colocar: Bíblia, pés 
desenhados, vela, pedras, fl ores, um cartaz representando um caminho.

ACOLHIDA (a família que acolhe dá as boas-vindas)  
Queremos acolher todos, na alegria de juntos fazermos a experiência do 
encontro e seguimento a Jesus, como fi zeram seus primeiros discípulos. 
T. “Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores” (Lc 9,57).
A. Hoje somos convidados para, nos passos de Jesus, transformar a nossa 
vida. Os primeiros discípulos encontraram Jesus, se aproximaram Dele e O 
seguiram. Também nós queremos segui-Lo.
T. (cantando) Contigo, Deus de Amor, eu quero caminhar. E assim, por 
onde eu for, irás me acompanhar!
A. Saudemos a Trindade Santa, traçando o sinal da Cruz: 
T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
A. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo 
estejam com vocês! (Ef 1,2)
T. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! 

ORAÇÃO 
T. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e pelo nosso grupo. 
Agradecemos a vossa presença em nosso lar, em nosso encontro. 
Ilumina-nos para que sejamos capazes de seguir teu Filho Jesus, na fé 
na Igreja, e de participar da vida de nossa comunidade. 

MOTIVANDO O ENCONTRO 
A. A nossa construção como pessoa é uma longa caminhada. Nesse anseio 
de crescimento buscando mais vida, está sempre um convite de Deus, um 
chamado. No caminho, encontramos pedras, difi culdades e desafi os, mas 
também muitas fl ores que são nossas alegrias. Segundo o Documento de 
Aparecida, há cinco aspectos fundamentais no processo de formação de 
discípulos e missionários de Jesus Cristo:
L1. O ENCONTRO: É a experiência pessoal que enche o coração de alegria. 
É dizer: “Encontramos o Senhor” ( Jo 1,45).
T. (cantando) Senhor, Tu me olhaste nos olhos e, a sorrir, pronunciaste 
meu nome. Lá na praia, eu deixei o meu barco. Junto a Ti, buscarei 
outro mar. 
L2. A CONVERSÃO: É mudar o nosso pensar e viver. Ver o mundo com os 
olhos de Deus. É a resposta inicial de quem escutou o Senhor. 
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L3. Encontrar, experimentar, partilhar, testemunhar, conduzir até Jesus! É 
assim que a Boa Nova se espalha pelo mundo, até hoje! O encontro com 
Jesus pode produzir mudanças profundas na vida da gente.
T. (cantando) Tua voz me fez refletir. Deixei tudo pra te seguir. Nos teus 
mares eu quero navegar.
L4. O DISCIPULADO: Viver e seguir os passos de Jesus todos os dias. Por 
se sentir amado por Cristo, o discípulo vai conhecendo e amadurecendo 
sua fé. Vai se aprofundando no mistério de sua pessoa, seu exemplo e sua 
doutrina.
T. Jesus chamou os que Ele quis para estar com Ele (Mc 3,13-14).
L5. O discípulo de Cristo conduz sua vida guiada pela oração pessoal e 
comunitária, e pela forte devoção à Maria, que está intimamente ligada ao 
mistério do Filho. 
T. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós 
( Jo 17,21-22).
T. (cantando) Caminhar, com razão, eis da vida uma lição. E sorrir, e 
cantar, e o mundo, a Deus levar.
L4. A COMUNHÃO: A vida cristã se realiza na comunidade. Ali se vive a 
fraternidade e a solidariedade. Não pode existir seguimento de Cristo 
fora da comunidade. Como os primeiros cristãos, que se reuniam em 
comunidade, vivendo o amor de Cristo na vida fraterna.
L3. Quem aceita o convite, deve mudar de vida e crer que é na comunidade 
eclesial que vive a família de Deus, animada pelo espírito de unidade, de 
fraternidade e de acolhida. 
T. (cantando) Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e 
meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto, de novo, chamando 
por mim.
L5. A MISSÃO: Do encontro com Jesus Cristo, o discípulo, à medida que O 
conhece e O ama, experimenta a necessidade de anunciar e compartilhar 
com outros a sua alegria. 
T. (cantando) A missão que recebemos de Jesus é a mesma que Deus Pai 
lhe confiou: Anunciar a Boa Nova, porque o Reino já chegou.

PALAVRA QUE ILUMINA 
A. Todo aquele que é discípulo, é amigo de Cristo; deve ouvir e acolher 
a sua Palavra, que é Palavra de vida eterna. É o encontro com Ele que dá 
alegre sentido à vida, tanto na família, como na comunidade.
T. Abre nossos ouvidos para escutar a tua Palavra, fonte de vida e 
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missão. 
A. Aclamando a Palavra, cantemos: 
T. (cantando) Fala Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras eternas, 
queremos ouvir.

Ler: João 1, 35-46 (momento de silêncio; meditação)

A. Vamos conversar um pouco:
1. No texto, o que significa a frase “Começaram a viver com Ele no mesmo 
dia ( Jo 1, 39)”?
2. Quando Felipe encontra Natanael, diz a ele que “aquele que Moisés 
escreveu na lei e nos profetas é Jesus de Nazaré, filho de José ( Jo 1,45)”. O 
que essa frase representava para os discípulos?
3. Como os discípulos, anunciamos e testemunhamos quem é Jesus?

PARTILHANDO A PALAVRA
(Colocar, no cartaz, as pedras e as flores)
A. Diante do que ouvimos e entendemos sobre o texto, podemos, agora, 
escrever nos pés desenhados palavras que expressam nosso compromisso 
de seguidores de Jesus. Enquanto fazemos isso, cantemos:
(CANTO: Me chamaste)
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi, para sempre, seguir-
te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma, é 
difícil agora viver sem lembrar-me de Ti.
Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor! 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti!
(Terminada a dinâmica, o grupo pode partilhar as palavras escritas nos pezinhos).

NOSSAS ORAÇÕES
A. O Evangelho de João descreve o encontro dos primeiros discípulos com 
Jesus. “O seguimento é fruto de uma fascinação que responde ao desejo 
de realização humana, ao desejo de vida plena. O discípulo é alguém 
apaixonado por Cristo, a quem reconhece como o Mestre que o conduz e 
acompanha” (DAp 277). Quem segue Jesus, quer comprometer-se com Ele. 
Façamos nossas preces, como sinal do nosso interesse em segui-Lo: 

L1. Senhor, ensina-nos a viver uma espiritualidade centrada no Pai, através 
do Filho, em união com o Espírito Santo. 
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T. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, 
somos teus seguidores também.
L2. Senhor, como membros da Igreja, por força do Batismo, faze que nos 
tornemos corresponsáveis pela atividade missionária. 
T. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, 
somos teus seguidores também.
L3. Senhor, ensina-nos a viver em comunidade de irmãos e irmãs que se 
amam e se respeitam. 
T. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, 
somos teus seguidores também.
L4. Senhor, que a tua Palavra transforme o nosso ser e o nosso agir. Ter Jesus 
Cristo como única e verdadeira inspiração para o crescimento de nossa fé. 
T. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, 
somos teus seguidores também.
L5. Senhor, ajuda-nos a perseverar na busca pela oração pessoal e 
comunitária, fonte de diálogo com o próprio Deus. 
T. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, 
somos teus seguidores também.
A. Rezemos a oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos e, 
hoje, a nós: 
T. Pai Nosso...

NOSSO COMPROMISSO
A. Como os primeiros discípulos, somos convidados a anunciar a alegria 
de seguir Jesus. Esta semana vamos nos preparar e visitar outro grupo de 
nossa comunidade.

ORAÇÃO E BÊNÇÃO 
T. O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor nos mostre a sua 
face e se compadeça de nós. O Senhor volva para nós o seu olhar e 
nos dê a sua paz. Abençoe-nos, Deus todo poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém! (Nm 6, 24-26)

(CANTO: Um dia escutei teu chamado)
1. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei 
desta vida as promessas e fui, bem depressa, no rumo da tua mão.
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No 
grito que vem do meu povo, te escuto, de novo, chamando por mim.
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Vou cuidar da minha família

enContRo paRa o tempo Comum 2015
“Família e Comunidade” 2º
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AMBIENTE: A casinha, o feixe de varas, Bíblia aberta, quadro ou imagem 
da Sagrada Família e vela acesa.

ACOLHIDA (alguém da casa dá as boas-vindas)

ORAÇÃO DE ABERTURA
A. Deus nos reúne em seu amor. Hoje nossa atenção se volta para a família. 
A gente é fruto de uma família. Cada um de nós é o que é, graças à família 
que temos. Invoquemos a Santíssima Trindade:  
T. Em nome do Pai...
A. A graça e a paz de Jesus Cristo, o carinho e a providência de Deus Pai e 
a luz do Espírito Santo estejam conosco.                                                                                    
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A. Vinde, Espírito Santo...
T. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso 
amor.
A. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado...
T. E renovareis a face da terra.
A. Oremos: 
T. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz 
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, 
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por 
Cristo, Senhor Nosso. Amém!
A. Hoje queremos refletir sobre o que caracteriza uma  família cristã. 
Queremos entender como se define uma família cristã. Em nossa Igreja, 
estamos muito preocupados com a situação das famílias. O Papa Francisco 
falou: “Nunca se atacou tanto a família e o matrimônio como tem acontecido 
atualmente”. Foi por esse motivo que ele convocou um Sínodo sobre a 
família.
T. (cantando) Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e 
da verdade. Eu quero ter saudade, quando longe estiver.

APRENDENDO COM A VIDA
A. Vamos acompanhar alguns exemplos: O Amor de Verdade.
L1. Um senhor de idade chegou num consultório médico para fazer um 
curativo em sua mão, onde havia um profundo corte. E muito apressado, 
pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. O médico 
que o atendia, curioso, perguntou o que tinha de tão urgente para fazer. O 
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simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa que 
estava em um abrigo para idosos, com o Mal de Alzheimer muito avançado.
L2. O médico, ciente com o atraso no atendimento, disse: “Então ela hoje 
ficará muito preocupada com sua demora?” No que o senhor respondeu: 
“Não, ela já não sabe quem eu sou. Há quase cinco anos que não me 
reconhece mais”. O médico, então, questionou: “Mas então para que tanta 
pressa, e necessidade em estar com ela todas as manhãs, se ela já não o 
reconhece mais?” Aquele senhor deu um sorriso e, batendo, de leve, no 
ombro do médico, respondeu:
L3. “Ela não sabe quem eu sou. Mas eu sei quem ela é e o que ela significa 
para mim!”
T. (cantando) O amor é paciente e tudo crê; é compassivo, não tem 
rancor; não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo suporta! É o 
dom total!    
A. Toda família começa entre um homem e uma mulher que se olham, se 
atraem e porque se amam, decidem viver juntos. Mas Deus age ainda antes 
dessa decisão: é Ele que faz marido e mulher um para o outro.
T. “Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher 
e eles serão uma só carne” (Gn 2,24).
L1. Houve discussão numa casa. A mulher foi para o trabalho. De repente, 
chegou uma mensagem do marido, pedindo desculpas. Ela respondeu com 
a seguinte mensagem: “Eu te perdoo e também te peço desculpas. Sabe, 
fomos feitos um para o outro”.
T. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
A. Acompanhemos o relatório de uma pesquisa que pode ajudar em nossa 
conversa sobre família:
L2. Um grupo de psicólogos, vendo a situação difícil de tantas famílias, 
decidiu encomendar uma pesquisa de opinião pública. O povo foi 
convidado a responder a seguinte pergunta: “ O que segura um casamento, 
o que mantém  uma família?” Os entrevistados concentraram suas respostas 
em quatro palavras: É o DIÁLOGO: saber sentar para conversar e para ouvir 
o outro; é o TEMPO que se dedica para estar junto e demonstrar todo seu 
afeto; ter  um OMBRO para chorar e desabafar seu ressentimentos e, ainda, 
a ORAÇÃO, que fortalece a união e, nas dificuldades, é um meio para se 
caminhar juntos.  
T. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente.
L3. O Papa Francisco assim falou: “Viver juntos é uma arte, um caminho 
paciente, bonito e fascinante, com regras que podem ser resumidas nas 
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seguintes palavras: com licença, obrigado e desculpe”.
T. Família é um caminho paciente, bonito e fascinante.
L1. Hoje em dia, tudo converge mais para a felicidade que para a 
fidelidade. Mesmo assim, sabemos que a fidelidade é possível. Ela é a base 
para o matrimônio. A fidelidade familiar livra pais e filhos de traumas, de 
frustrações, de fracassos e até de doenças.

(CANTO: Que nenhuma família)
1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma 
família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de 
corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador! Que 
nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar 
e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. 
Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem 
carregue nos ombros a graça de um pai.  Que a mulher seja um céu 
de ternura, aconchego e calor.  E que os filhos conheçam a força 
que brota do amor! /:Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, 
Senhor, a minha também/:

A BÍBLIA NA FAMÍLIA
A. Queremos iluminar nossa vida de família com a Palavra de Deus. São 
Paulo usa como comparação “a veste”  para ensinar a família a vestir-se 
sempre dos bons sentimentos.

(CANTO: A vossa Palavra, Senhor)
A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós! (bis) 
1. Como um Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor.

Ler: Colossenses 3,12-17

PARA CONVERSAR
1. O que São Paulo nos quer ensinar quando diz: “Vistam-se de sentimentos 
de bondade, de paciência e, ainda, vistam-se com o amor que é o laço da 
perfeição”? 
2. Como a nossa família pode viver os conselhos que São Paulo apresenta?
3. Nossa família reza junto, em casa?
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APROFUNDANDO O TEXTO BÍBLICO
L2. O Apóstolo Paulo, servindo-se do conceito de “veste”, quer dizer que a 
misericórdia, a bondade, a humildade, a paciência, o cuidado pelos idosos 
e doentes e a oração são a verdadeira  “veste” a envolver e embelezar a 
família.
T. “Vistam-se com o amor que é o laço da perfeição” (Col 3,17).
L3. E quando ele diz “suportai-vos uns aos outros”, ele não entende aquilo 
que, às vezes, escutamos de uma esposa ou do marido: “Eu não te suporto 
mais”! São Paulo usa a palavra suportar no sentido de segurar, sustentar... É 
como o suporte de parede que segura o vaso de flor. Quando na família um 
tropeça, o outro serve de suporte, segura e sustenta, não deixa cair.
T. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida.

NOSSAS PRECES
A. Tendo a certeza do amor de Deus que está em nós, apresentemos nossos 
pedidos:
Mãe: Senhor, que nossa família sempre esteja com  a “veste” do diálogo, da 
paciência e da compreensão e fazei que nunca falte o pão em nossa mesa. 
Rezemos:
T. Senhor, atendei nossa prece confiante.
Pai: Senhor, que nossa família nunca se fantasie com a “veste” da ganância, 
do orgulho, da mentira e da inveja. Rezemos:
Jovem: Senhor, fazei que em todas as famílias, os filhos sejam compreendidos 
e nelas encontrem o exemplo de pai e de mãe. Rezemos:
Criança: Para que todas as crianças cresçam, como Jesus, em sabedoria, em  
tamanho, obediência e graça. Rezemos:

(CANTO: Que nenhuma família)
2. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém 
vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam 
no colo, o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do 
pão! Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o 
ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento, a 
estrela que tem maior brilho, seja a firme esperança de um céu aqui mesmo 
e depois.
Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem 
carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu 
de ternura, aconchego e calor.  E que os filhos conheçam a força 
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que brota do amor! /:Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, 
Senhor, a minha também/:

NOSSO COMPROMISSO
Escolher um dia desta semana para que o casal possa rezar junto.

BÊNÇÃO FINAL
O(a) animador(a) faz a conclusão.
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Homem e mulher
construindo um matrimônio santo

enContRo paRa o tempo Comum 2015
“Família e Comunidade” 3º
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AMBIENTE: A casinha, o feixe de varas, Bíblia aberta, vela acesa, quadro 
da Sagrada Família, um par de alianças, fotos atuais da família e também 
dos avós e bisavós.

ACOLHIDA (alguém da casa dá as boas-vindas)

ORAÇÃO DE ABERTURA
A.  Irmãos e irmãs em Cristo, o assunto de nossa reunião é sobre o 
matrimônio cristã. O lar é o santuário do amor e o espaço sagrado para a 
educação dos filhos e o cultivo  dos valores cristãos. Sentindo o amor de 
Deus a nos envolver, vamos traçar o sinal da cruz em quem está ao nosso 
lado, dizendo: 
T. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
A.  Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam conosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A. Ainda pedindo luzes para nossa família, cantemos: 
T. (Cantando) Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas!
Ilumina, ilumina cada passo de nossas famílias!
A. Família que reza unida permanece unida. Apresentemos nossos pedidos:
Pai: Fizestes o mundo para ser a casa de todos. Ajudai-nos a transformá-lo 
para que realizemos vosso projeto de vida familiar e convivência fraterna. 
Rezemos:
T. Abençoai as famílias, Senhor!
Mãe: Fazei que, a exemplo da Família de Nazaré, nossas famílias vivam o 
amor, cresçam na fé, no perdão e na oração. Rezemos:
T. Abençoai as famílias, Senhor!
Pai:  Ajudai-nos a lutar juntos para que todas as famílias tenham casa, 
comida, escola, trabalho, saúde e dignidade. Rezemos:
T. Abençoai as famílias, Senhor!
Mãe: Que em todas as famílias haja o cuidado e o respeito com a vida. 
Rezemos:
T. Abençoai as famílias, Senhor!
Criança: Nós damos graças pela missão da família. Ela é chamada a ser a 
casa do amor e da ternura, do diálogo e da fraternidade, da acolhida e da 
partilha do pão para todos. Rezemos:
T. Nós vos louvamos, Senhor nosso Deus, porque sois a fonte da vida 
e nos criastes para viver em comunhão.
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A. Ainda, cantemos:
(CANTO: Por amor Deus fez o homem e a mulher) 
1. Por amor Deus fez o homem e a mulher, que geraram a vida. 
Por amor receberam, no início, sua força e vigor. 
Por amor vivem eles tocados de graça e beleza. 
É um terreno bem próprio pra ver florescer só de amor. 
/: Dá a graça, Senhor, dá a graça do amor em nossas famílias!
Que elas vivam seguindo o exemplo da tua família de Nazaré :/

APRENDENDO COM A VIDA
A. Cabe a cada casal se esforçar para que a sua família se torne casa de 
comunhão, escola da fé e lugar da vivência dos valores cristãos. Eis um 
testemunho: “Viver juntos não é fácil, mas é bonito”: 
L1. Em outubro de 2014, Ron e Mavis Pirola, um casal australiano, deu seu 
testemunho no Sínodo da Família, no Vaticano, diante do Papa, bispos e 
casais do mundo inteiro:
L2. “Um dia, olhei do outro lado da sala e vi uma jovem muito bonita. 
Passamos a nos conhecer e, depois de um tempo, nos casamos. Logo 
descobrimos que viver juntos era complicado. Como em todos os 
casamentos, tivemos momentos maravilhosos e também momentos de 
raiva, de frustração e de lágrimas. Tivemos muito medo de fracassar no 
casamento. Hoje somos casados há 57 anos e ainda estamos apaixonados. 
A vida mostrou que o Matrimônio é um mistério. 
T. O Matrimônio é um mistério de amor.
L3. Aquela atração que sentimos pela primeira vez e a força que continuou 
nos mantendo unidos era basicamente sexual. As pequenas coisas que 
fizemos um pelo outro e as coisas que compartilhamos eram expressões 
exteriores do nosso desejo de sermos íntimos um com o outro. Quando 
cada um dos nossos quatro filhos chegou foi uma alegria, pela qual ainda 
damos graças a Deus”.
T. Viver um para o outro: eis a beleza do matrimônio. 
L1. A paternidade e a maternidade têm grandes recompensas e desafios. Os 
filhos nem sempre agiram bem. Houve noites em que ficamos acordados 
perguntando onde havíamos errado na educação deles. O que nos segurou 
foi nossa fé em Deus. Sempre fomos à missa e buscávamos orientação na 
igreja”.
T. O que nos segurou foi nossa fé em Deus. 
A. O Papa Francisco tem um recado muito importante para os casais:
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L2. “O matrimônio cristão não se trata de uma simples cerimônia que se 
faz na igreja, com flores, o vestido, as fotografias... O matrimônio cristão é 
um sacramento que tem lugar na Igreja, e que também faz a Igreja, dando 
início a uma nova comunidade familiar.
T. “Este mistério é grande; digo-o com referência a Cristo e à Igreja” 
(Ef  5, 32).
L3. O Papa nos diz que, “inspirado pelo Espírito Santo, o Apóstolo São 
Paulo afirma que o amor entre o casal é imagem do amor entre Cristo 
e a Igreja. Uma dignidade impensável! Mas na realidade, ela está inscrita 
no desígnio criador de Deus e, com a graça de Cristo, foram inúmeros os 
casais cristãos que a realizaram, não obstante os seus limites e pecados”! 
T. O amor entre o casal é imagem do amor entre Cristo e a Igreja.
L3. Falando sobre a nova vida em Cristo, São Paulo afirma que os cristãos - 
todos - são chamados a amar-se como Cristo os amou, ou seja, a “submeter-
se uns aos outros” (Ef  5, 21),  que significa pôr-se ao serviço uns dos 
outros. E aqui ele introduz a analogia entre o casal marido-esposa e Cristo-
Igreja. É claro que se trata de uma comparação imperfeita, mas devemos 
entender o seu sentido espiritual, que é deveras excelso e revolucionário e, 
ao mesmo tempo, simples ao alcance de cada homem e mulher que confia 
na graça Dele”.
T. Amar-se como Cristo os amou significa pôr-se ao serviço uns dos 
outros.
A. A família abençoada pelo Matrimônio conta com a presença de Deus.
L1. A única condição que Deus coloca para que Ele esteja presente na família 
é que marido e mulher sejam unidos, um só coração e uma só carne. Se o 
casal é unido, Deus ali está e tudo fica mais fácil. Uma coisa Deus não quer: 
a dureza de coração. 

(CANTO: É no campo da vida)
1. É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, 
mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. O amor 
mora ali e se chama família. /: Como é bom ter a minha família, como é 
bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo, 
que esconde um tesouro que é puro dom, é meu ouro, meu céu, 
minha paz, minha vida, meu lar :/ 

A PALAVRA DE DEUS ILUMINANDO A VIDA
A. Busquemos luz e força na Palavra de Deus. Juntos, vamos cantar: 
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(CANTO: Pela Palavra de Deus)
Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. 
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. 
1. Cristo me chama, Ele é o Pastor. Sabe meu nome;  fala, Senhor!

Ler: João 2,1-11

PARA CONVERSAR
1. O que esta palavra diz para  nós, hoje?
2. O que significou Jesus e Nossa Senhora ir a um casamento? 
3. Ninguém esquece os fatos importantes da sua vida. Nenhum casal 
esquece o dia em que os dois se encontraram pela primeira vez. Então, 
hoje, vamos dar oportunidade para um ou mais casais contarem como foi 
que se conheceram.

APROFUNDANDO O TEXTO BÍBLICO
L3. Nossa Senhora e Jesus, em Caná da Galileia, mostraram que eles estão 
de prontidão para ajudar os casais. Para sanar a falta de vinho, Maria indicou 
que fosse escutada a palavra de Jesus: “Façam tudo o que Ele vos disser” 
( Jo 2,5).
T. É Deus que sempre está na origem de cada família. 
L1. Sempre é preciso ouvir Deus, e quando vêm os apertos na vida, a sua 
Palavra ajuda a resolver os problemas. Precisamos encher os “potes” de 
nossa vida com a oração, o perdão, a paciência, o diálogo e a tolerância. 
T.“Quando nos abrimos à vida e servimos a vida, experimentamos a 
força revolucionária do amor e da ternura” (Papa Francisco).

NOSSAS PRECES
A. Rezemos, pedindo a proteção de Deus e a graça da Santidade para nossas 
famílias:
1. Para que nossos casais saibam transformar as águas da vida em vinho 
novo do amor, da compreensão e da paz, rezemos.
2. Para que saibamos encher as “talhas” de nossa vida com a oração, com a 
meditação da Palavra de Deus, com o diálogo e com gestos de carinho e de 
atenção, rezemos.
3. Pelas famílias que vivem na aridez e no vazio, para que saibam procurar 
a  fonte segura, a verdadeira água viva, rezemos.      
(Outros pedidos)



22

NOSSO COMPROMISSO
A. Para manter a família segundo os desejos de Deus,  precisamos defendê-
la e promovê-la. Nosso compromisso é visitar uma família.

BÊNÇÃO FINAL
A. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e te 
conceda sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

(CANTO: Que nenhuma família)
1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma 
família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de 
corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador!
/: Abençoa, Senhor, as famílias,Amém! Abençoa, Senhor, a minha 
também!:/
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“Família e Comunidade” 4º
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AMBIENTE: Colocar a réplica da casinha dos Grupos de Famílias no 
centro, de modo que as pessoas fiquem à sua volta; bíblia, vela acesa, 
flores...

ACOLHIDA ( feita pelas pessoas da casa onde acontece o encontro)

A. Iniciemos este encontro em nome da Trindade Santa, que é a melhor e 
verdadeira comunidade: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém!

ORAÇÃO INICIAL (Oração da Comunidade)
A. Senhor, te peço pela minha comunidade:
L. Para que as pessoas se conheçam melhor,
T. e assim haja mais amor.
L. Para que as pessoas cresçam mais na fé,
T. e assim haja mais confiança.
L. Para que não haja discussões,
T. e assim haja mais unidade.
L. Para que as pessoas se respeitem,
T. e assim haja mais compreensão.
L. Para que as pessoas se ajudem,
T. e assim Cristo seja servido.
L. Para que o amor seja sincero,
T. e assim Cristo esteja presente.
L. Para que, no fim de todos os caminhos, além de todas as buscas, depois 
de cada encontro...
T. nunca haja vencidos, mas, sempre, irmãos.

(CANTO: Deus vos salve, Deus!)
1. Deus vos salve, Deus! Deus vos salve, Deus! 
Deus salve esta casa, onde mora Deus.
2. Vos salve, Deus!  Deus vos salve, Deus!
Deus salve as pessoas, onde mora Deus.
3. Vos salve, Deus!  Deus vos salve, Deus!
Deus salve a comunidade, onde mora Deus.

MOTIVANDO O ENCONTRO
A. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro de irmãos e irmãs. Nele, 
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vamos aprofundar o sentido da “casa”, que para as primeiras comunidades 
cristãs, significava o lugar da acolhida, da palavra, da partilha do pão, 
do exercício da caridade. Assim, queremos olhar para dentro da “nossa 
casa” comum: nossa comunidade, lugar onde nós, cristãos, nos reunimos 
para viver a fé. Por isso, somos convidados a dizer, numa palavra, o que 
trouxemos para esta casa (deixar uns minutinhos para as pessoas partilharem).

(CANTO: Os cristãos tinham tudo em comum)
Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. 
:/Deus espera que os dons de cada um, se repartam com amor no dia 
a dia:/
1. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir 
com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão sorrir.
2. Mas, acima de alguém que tem riquezas, está o homem que cresce em 
seu valor. E, liberto, caminha para Deus, repartindo com todos o amor.

COMUNIDADE: CASA DOS CRISTÃOS
A. Durante os três anos em que andou pela Galileia, Jesus valorizou a casa 
das famílias. Visitou pessoas em suas casas, entrou na casa de Pedro, de 
Mateus, de Zaqueu. O povo procurava Jesus na sua casa. Sempre que ia 
para Jerusalém, hospedava-se na casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando 
enviava os discípulos em missão, pedia que entrassem nas casas e levassem 
a paz. (cf. Doc.100, nº72).
T. Entrar na casa significava entrar na vida da pequena comunidade.
L1. Por isso, a comunidade tem um sentido tão forte para nós, que somos 
chamados a nos espelhar na comunidade dos primeiros cristãos. 
T. A comunidade cristã era perseverante em ouvir os ensinamentos 
dos apóstolos.
L2. Os cristãos tiveram a coragem de romper com o ensinamento dos 
escribas, os doutores da época, para seguir o testemunho dos apóstolos. 
Para eles, a palavra dos apóstolos era a palavra de Deus.
L3. Ouvir os ensinamentos dos apóstolos é, para nós, hoje, estar em 
constante formação que nos prepara para atuar na comunidade e em favor 
das causas sociais.
T. A comunidade cristã era perseverante na comunhão fraterna. 
L1. O ideal da comunhão é chegar a uma partilha não só dos bens, mas 
também dos sentimentos e da experiência de vida, de modo que todos 
sejamos um só coração e uma só alma.
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T. A comunidade cristã era perseverante na fração do pão.
L2. A fração do pão, isto é, a Eucaristia, era feita nas casas e, ao repetir 
este gesto, os primeiros cristãos lembravam as muitas vezes que Jesus tinha 
partilhado o pão com os discípulos e com os pobres, abrindo seus olhos 
para a sua presença viva no meio da comunidade. 
L3. Assim, é na vivência da eucaristia que reconhecemos Jesus e, como 
cristãos, nos identificamos com Cristo.
T. A comunidade cristã era perseverante na oração.
L1. Por meio da oração, os cristãos permaneciam unidos a Deus e entre 
si e se fortaleciam na hora das perseguições. Faziam como Jesus que, pela 
oração, enfrentava a tentação. 
L2. Na comunidade, a oração inspirada pelo Espírito Santo leva à união 
plena com Deus Pai, com um único objetivo que é a construção do Reino. 
A. Pensemos um pouco: Em nossa comunidade, somos perseverantes na 
Palavra de Deus, na comunhão, na fração do pão e na oração?

(CANTO: Celebremos com alegria)   
1.Celebremos co’alegria nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de 
união. É o caminho que nos leva para a  vida. A verdade que nos traz 
libertação.
Formamos a Igreja viva, que caminha para o Reino do Senhor.
Vivendo em comunidade, nós faremos este mundo ser melhor.
2. Vamos juntos construir fraternidade. Trabalhando pela paz universal. 
Ser semente de uma nova sociedade. Gente unida para combater o mal.
3. Jesus Cristo realiza a unidade. E não quer que nós vivamos separados.
Na união teremos força pra vencer. E ajudar o nosso irmão desamparado.

A PALAVRA DA IGREJA NA COMUNIDADE
A. O Documento 100 da CNBB, “Comunidade de comunidades: uma nova 
paróquia”, nos ajuda a entender o sentido da comunidade, como a casa dos 
cristãos. Vamos ouvir.
L1. “A comunidade cristã é a experiência de Igreja que acontece ao redor da 
casa - “Paróquia: esta é a última localização da Igreja; é, em certo sentido, a 
própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas.” 
É a Igreja que está onde as pessoas se encontram, independentemente dos 
vínculos de território, moradia ou pertença geográfica” (nº177).
L2. “A ideia de comunidade como casa fornece o conceito de lar, ambiente 
de vida, referência e aconchego de todos que transitam pelas estradas da 
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vida. A ideia de casa significa garantir o referencial para o cristão peregrino 
encontrar-se no lar. É uma estação, uma parada no caminho para a pátria 
definitiva. No Novo Testamento, a palavra casa muitas vezes significa a 
comunidade-igreja, construída por pedras vivas” (cf. 1Pd 2,5) (nº178).

(CANTO: O nosso Deus) 
1.O nosso Deus com amor sem medida, chamou-nos à vida, nos deu muitos 
dons. Nossa resposta ao amor será feita, se a nossa colheita mostrar frutos 
bons.
Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor! (bis)
2. Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber repartir. 
Comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão de se dar e servir.

A PALAVRA DE DEUS NA COMUNIDADE
A. Palavra de Deus convida-nos também a reconhecer que somos povo: 
“Vós, que outrora não éreis um povo, agora sois povo de Deus” (1Pe2,10). 
A Palavra que vamos ouvir, vem do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos 
escutar os dois principais textos da vivência das primeiras comunidades 
cristãs. Acolhamos a Palavra de Deus que é a luz que ilumina nossa 
comunidade, cantando: (se possível, alguém circula entre o grupo com a bíblia 
aberta erguendo-a enquanto se canta)

(CANTO: A comunidade dança alegre e canta) 
A comunidade dança alegre e canta, acolhendo agora, a Palavra Santa.
1. A palavra vem, vem nos libertar, como um vento forte a nos arrastar.
2. A palavra vem, fala ao coração, chega como a chuva, fecundando o chão.

L1. Atos dos Apóstolos 2, 42-47
A comunidade dança alegre e canta, acolhendo agora, a Palavra Santa.
L2. Atos dos Apóstolos 4, 32-35
A comunidade dança alegre e canta, acolhendo agora, a Palavra Santa.

REFLETINDO E PARTILHANDO EM COMUNIDADE
A. Vamos fazer para nós as mesmas perguntas que o Papa Francisco faz:
1. Nossa comunidade dá testemunho alegre da Ressurreição de Jesus Cristo? 
2. Como é o comportamento de nossa comunidade com os pobres? 
3. Nossa comunidade é pobre de coração, de espírito, ou coloca a sua 
confiança nas riquezas, no poder? 
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A ALEGRIA DE SER POVO E VIVER EM COMUNIDADE
A. Numa de suas homilias, o Papa Francisco disse que a “nossa identidade 
cristã é a pertença a um povo: a Igreja. Sem isso, nós não somos cristãos. 
Entramos na Igreja com o batismo: assim somos cristãos”. 
L1. Mas não falamos de qualquer comunidade. Falamos de comunidades 
“eclesiais” que se reconhecem pela força do batismo e da eucaristia, 
comprometidas com a fé e pelos laços de fraternidade.
L2. A palavra “comunidade” significa a união ou a comunhão de pessoas 
entre si e delas com Deus Trindade, comunhão que se realiza principalmente 
pelo batismo e pela eucaristia (cf. Doc. 100, nº 170).
T. Eu sou feliz é na comunidade, na comunidade eu sou feliz! (bis)
L3. Se, por um lado, a comunidade é o lugar do crescimento, por outro, 
também é o lugar das tensões e conflitos constantes. Para viver em 
comunidade, é preciso que tenhamos uma grande capacidade de amar. 
T. Eu sou feliz é na comunidade, na comunidade eu sou feliz! (bis)
L1. Saber viver em comunidade é uma missão que se aprende a cada dia. 
E só o amor ajuda na superação do egoísmo e dos limites para ir além dos 
interesses pessoais e olhar mais para o “nós” e menos para o “eu”. 

(CANTO: Juntos como irmãos)
Juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos caminhando, vamos 
caminhando, juntos como irmãos, ao encontro do Senhor.
1. Somos povo que caminha num deserto como outrora. 
Lado a lado sempre unido, para a terra prometida.
2. Na unidade caminhemos, foi Jesus quem nos uniu.
Nosso Deus hoje louvemos, seu amor nos reuniu.
3. A Igreja está em marcha, a um mundo novo vamos nós.
Onde reinará a paz, onde reinará o amor.

A COMUNIDADE DE JESUS NA PERSPECTIVA DO REINO
A. Ao redor de Jesus nasce uma pequena comunidade de discípulos 
missionários, e esta comunidade vai aprendendo, com Jesus, um novo jeito 
de viver.
L1. Na comunhão com Jesus, aprendem que, na comunidade, todos são 
irmãos e irmãs e que ninguém é maior que ninguém.
L2. Na igualdade de dignidade, aprendem que estão unidos em Cristo e, 
por isso, homens e mulheres têm a mesma dignidade na comunidade.
T. (Cantando) O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. 
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/: E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão.:/
L3. Na partilha de bens, aprendem que, na comunidade, ninguém pode ter 
bens para si próprio, mas tudo deve ser colocado em comum.
L1. Na amizade, aprendem que, na comunidade, ninguém é superior nem 
escravo. São amigos.
L2. No serviço, aprendem que a liderança que exerce o poder na comunidade 
deve fazer como Jesus, que veio servir e não ser servido.
T. (Cantando) O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. 
/: E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão.:/
L3. No perdão, aprendem que o poder de perdoar foi dado a Pedro, aos 
Apóstolos e às Comunidades, e que o perdão é a marca de uma comunidade 
de Cristo.
L1. Na oração em comum, aprendem a importância de juntos rezarem nas 
romarias, nas refeições, ao retirar-se para rezar com Jesus.
L2. Na alegria, aprendem a interpretar a chegada do Reino de Deus, mesmo 
convivendo com a dor e a perseguição.
T. (Cantando) O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. 
/: E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão.:/

ORAÇÃO FINAL
(Preces preparadas pelo grupo)

COMPROMISSO
Sugestão: Visitar pessoas da comunidade ou um outro Grupo de Famílias.
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“Família e Comunidade”5º
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AMBIENTE: Providenciar um pão, Bíblia, a palavra “Comunidade”, varas 
amarradas em feixe, fl ores...

ACOLHIDA  (Alguém da casa) 
Nossa família está muito feliz com a presença de todos vocês. Sintam-se em 
casa e que a paz de Deus esteja em vossos corações.

(CANTO: É muito bom saber que você chegou)
É muito bom saber que você chegou! (bis)
1. Seja bem-vindo, meu irmão querido. A casa é sua, pode entrar.
Aqui tem paz, amor e alegria, e só faltava você chegar!

ORAÇÃO
A. É próprio dos amigos se encontrarem, trocar ideias, compartilhar e, 
juntos, se servir de algum alimento, bebida e até um chimarrão. Iniciemos 
o nosso encontro, cantando:
T. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. 
Amém.
A. Nossa oração quer ser um convite a renovar nossa fé no Cristo presente 
na Santíssima Eucaristia e em cada irmão. Rezemos:
L1. Jesus, pão da vida, dai-nos sempre deste pão.
L2. Jesus, alimento para a vida eterna, ensinai-nos a vos adorar.
L3. Jesus, presente na Eucaristia, aumentai a nossa fé.
L1. Jesus força da comunidade, ajudai-nos a viver em comunhão.
L2. Jesus, fonte do amor, fortalecei nossa fraternidade.
L3. Jesus, verdadeira comida, fazei-nos permanecer em vós.
L1. Jesus, enviado do Pai, conservai-nos sempre em vosso amor.
T. (Cantando) O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. 
/: E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão.:/

MOTIVANDO O ENCONTRO
A. Nosso encontro de hoje tem como tema: “Comunidade: Casa do Pão”. 
Queremos conversar sobre o alimento Eucaristia, o pão da vida, que é 
indispensável para a vida da comunidade e que nos sustenta na caminhada 
do dia a dia.
T. A comunhão nos une a Cristo e aos irmãos.
L2. Costumamos receber a comunhão constantemente. É importante 
comungar. Mas nos perguntamos: O que é a Eucaristia? Por que recebemos 
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a comunhão? Que efeitos e compromissos ela provoca em nós?
T. A Eucaristia é o sacramento do amor e da unidade.
L1. Uma fábula de La Fontaine nos ajuda a entender isto: Estando às portas 
da morte, um ancião chamou seus dez filhos e disse-lhes: “Tragam-me, cada 
um de vocês, uma vara”. Eles fizeram como o pai tinha ordenado. Daí o pai 
lhes disse: “Ajuntem agora as varas e as amarrem num feixe”. Eles fizeram 
um feixe. Então o pai lhes falou: “Agora vocês, um por vez, tentem quebrar 
este feixe de varas”. Eles tentaram, mas não conseguiram. O pai, reunindo 
suas últimas forças, desatou o feixe e, pegando uma por uma, quebrou 
todas as varas. Em seguida, com os olhos  úmidos e cheios de luz, o pai 
voltou-se para eles e disse-lhes: “Filhos, se vocês permanecerem unidos 
como o feixe de varas, ninguém conseguirá destruí-los. Mas se vocês se 
dividirem e ficarem separados uns dos outros, facilmente serão vencidos, 
diante das dificuldades que irão aparecer no decorrer da vida”.
T. (Cantando) Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.

REFLETINDO O TEMA
A. Como aquele ancião, Jesus, na Última Ceia, reuniu os seus discípulos 
e falou-lhes claramente, com palavras carregadas de sabedoria divina e de 
sentimento humano, da necessidade de estar em comunhão com Ele. E 
deu-lhes a Eucaristia.
L2. Esse testamento deixa-nos a Eucaristia e, junto com Ela, o mandamento 
do amor, ou seja, o Corpo de Cristo e a Palavra de Cristo, numa única 
unidade de amor, para que todos que nEle crerem, sejam Um com Ele. 
A. O pão é um alimento sagrado. No Antigo Testamento, o pão era o 
alimento mais importante do povo de Deus. Com Jesus, o pão torna-se 
ainda mais importante, pois Jesus mesmo quis tornar-se pão para nos saciar 
de toda fome. Ele é o pão para ser partilhado, sinal da justiça, igualdade e 
sociedade sem fome.
T. (Cantando) Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, 
vivendo em comunhão.
L3. “A Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã” (LG, n.1). Ela 
une o céu e a terra, abraça e penetra em toda a criação e é o verdadeiro 
banquete onde Cristo se oferece como alimento para a vida do mundo.
T. A Igreja vive de Jesus Eucarístico.
A. Pela Eucaristia, a Igreja é consolidada na unidade como corpo de Cristo. 
Ela abre-se para um novo céu e uma nova terra e compromete-se com a 
justiça e a solidariedade, com a defesa da vida e nos convida a ser uma 
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Igreja de comunhão e de serviço.
T. (Cantando) Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham 
vida plenamente.
L1. O Documento 100 diz: “A fé da Igreja é essencialmente fé Eucarística 
e alimenta-se, de modo particular, à mesa da Eucaristia. A Eucaristia é o 
momento principal da vida comunitária, pois é o sacramento de comunhão 
e reconciliação. Ela é o encontro de Deus com a comunidade, da comunidade 
com Deus e dos membros da comunidade entre si” (181).
L2. “A fraternidade é a expressão da comunhão com Deus e as pessoas. A 
partir da Eucaristia, cada comunidade cristã concretiza, em sinais solidários, 
o seu compromisso com a prática da caridade” (182).
T. Senhor, que nunca nos falte o pão de cada dia e nem o pão da 
Eucaristia.
L3. É a própria Palavra de Deus que os convida para celebrar em comunidade, 
e é ela também que nos envia ao serviço da caridade fraterna, quando nos 
dá a ordem de Jesus: “Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também 
vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais 
a mesma coisa que eu fiz” ( Jo 13, 14-15).
L1. A Igreja nos pede para participarmos da Missa. Hoje tomar parte 
da celebração Eucarística é séria opção. Celebrar o mistério pascal em 
comunidade é um privilégio, mais do que uma obrigação. Decidir-se por 
tomar parte da missa dominical, é um sagrado exercício de quem entende 
que seu cotidiano necessita alimentar-se na mesa que é fonte e ápice da 
vida cristã.
L3. Nossas celebrações, Missa ou Celebração da Palavra, devem acontecer, 
preferencialmente, no domingo. Ele é o dia da Igreja. Dia da Comunidade 
reunida em nome do Senhor. 
T. (Cantando)  Os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens 
com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com 
amor no dia a dia.

LEITURA BÍBLICA
A. Jesus, antes de instituir a Eucaristia, muitas vezes já tinha falado desse 
sacramento. Ouçamos um desses textos, mas antes aclamemos a Palavra, 
cantando:
(CANTO: Bem-vindos à mesa do Pai)
1. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. 
É Cristo a forte comida, o pão que dá vida, o amor comunhão.
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Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. 
A Eucaristia nos faz Igreja, comunidade de amor. (bis)

Ler: Lucas 9,12-17

PARA REFLETIR
1. O que Jesus quis dizer quando mandou os apóstolos acomodarem o 
povo em grupos?
2. Por que a Eucaristia é necessária para a vida da comunidade?
3. Qual é o compromisso de vida de quem recebe a Comunhão?

ORAÇÃO
A. Depois dessa reflexão, queremos rezar. A nossa oração de hoje quer ser 
de gratidão. Juntos, façamos nosso hino de louvor aos benefícios que Deus, 
no seu infinito amor, tem nos concedido. Após cada invocação, rezemos:
T. Nós vos agradecemos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
L3. Porque vos fizestes um de nós para nos salvar.
L1. Porque permaneceis entre nós, no pão e vinho consagrados.
L2. Porque nos dais vosso corpo e sangue como alimento de nossa vida 
comunitária.
L3. Porque, na Eucaristia, nos dais força para vencer nossa dificuldades.
L1. Porque, pela Eucaristia, nos fazeis caminhar na esperança.
L2. Porque, pela Eucaristia, renovais a Igreja no cumprimento de sua 
missão.
L3. Porque, pela Eucaristia, mantendes viva a fé de vosso povo.
(Pode haver louvores espontâneos)

T. Oremos: Deus que, neste admirável Sacramento, nos deixastes o 
memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados 
mistérios do vosso Corpo e do vosso Sangue, que experimentemos, 
sempre, em nós, a sua eficácia redentora. Vós, que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. Amém.

PARTILHA DO PÃO
A.  Refletimos e rezamos sobre o pão da Eucaristia. Neste momento, 
queremos abençoar e partilhar o pão (todos estendem a mão, enquanto se faz a 
oração da bênção).
T. Oremos: Ó Pai, tu que sustentaste toda a humanidade e enviaste teu 
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Filho, entregando-o como alimentos para nós, faze que, através de tua 
força e bondade, nunca falte o pão na mesa do povo. Abençoa, Senhor, 
este pão e que todos quantos se alimentarem dele sejam fortalecidos 
na luta contra o mal e na prática do bem. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

BÊNÇÃO FINAL
A. Que o Senhor nos proteja e nos guarde, e que o pão que vamos partilhar 
nos fortaleça para sermos bons discípulos do Senhor Jesus. Desça sobre 
todos a bênção de Deus todo poderoso, em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.

Enquanto se canta, pode-se partilhar o pão.

(CANTO: É bom estarmos juntos)
1. É bom estarmos juntos, à mesa do Senhor.
E unidos na alegria, partir o pão do amor.
Na vida caminha quem come deste pão.
Não anda sozinho, quem vive em comunhão.
2. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor. 
Que em nós, o mundo veja a luz do seu amor.
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AMBIENTE: Vela, casinha, feixe de varas, Bíblia (que será trazida durante 
o encontro) e um rádio.

A. Queridos irmãos, com alegria nos encontramos novamente para oração 
e reflexão em nosso grupo. Queremos, hoje, fazer um encontro com Jesus, 
a Palavra de Deus que nos comunica Vida. Iniciemos, em nome da Trindade 
Santa, cantando:
T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém! 
A. E ainda rezemos:
T. Senhor, estamos aqui, reunidos em teu nome. Queremos ouvir e 
acolher tua Palavra. Ilumina nossa mente, fortalece nossa fé e abençoa 
nosso grupo.
A. Que a graça de Cristo, Verbo de Deus, a bondade e o amor do Pai, na 
comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco.
T. Reunidos no amor de Cristo, louvamos e bendizemos a Deus.

(CANTO: Eis-me aqui, Senhor)
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Pra fazer Tua Vontade, pra viver no Teu amor. 
Pra fazer Tua Vontade, pra viver no Teu amor, eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz. Por caminhos nunca vistos, me 
enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso, respondi: aqui 
estou! 

SINTONIZANDO COM O TEMA
Ligar o rádio fora de sintonia, deixando o grupo ouvir um pouco e depois perguntar:
1. É possível ouvir alguém falando com o rádio assim, fora de sintonia? 
2. Estamos sintonizados? Há diálogo em nossa família, com os vizinhos e 
na comunidade?

L1. Vivemos num tempo marcado pela comunicação. Rádios, TVs, jornais 
impressos, revistas, internet (Facebook, Instagran, Twitter, WhatsApp, 
Skipe, chats, e-mails...). A velocidade da informação supera muitas vezes a 
nossa capacidade de reflexão e discernimento. Então, para que servem as 
palavras?
L2. A palavra serve para a comunicação entre pessoas. Ela provoca um 
encontro, as coloca em sintonia. Ela pode também levantar ou derrubar, 
agradar ou desagradar, emocionar ou irritar, trazer para perto ou afastar. 
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Num momento, ela exprime  amor, ternura e respeito; e num outro, pode 
vir carregada de raiva, rancor e ressentimento.
L3. O Papa Francisco nos alerta: A comunicação deve estar a serviço de uma 
autêntica cultura do encontro. Uma boa comunicação ajuda-nos a estar 
mais perto e a conhecer-nos melhor entre nós, a ser mais unidos. Os muros 
que nos dividem só podem ser superados se estivermos prontos a ouvir e 
a aprender uns dos outros... A cultura do encontro requer que estejamos 
dispostos não só a dar, mas também a receber de outros (Mensagem do Dia 
Mundial das Comunicações, 2015).

(CANTO: Dá-me a palavra certa)
Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa 
certa. Dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo, e pra 
pessoa certa.
1. Palavra é como pedra: preciosa sim. Quem sabe o valor, cuida bem do 
que diz. Palavra é como brasa: queima até o fim. Quem sabe o que diz, há 
de ser mais feliz. 

A. Nosso encontro de hoje quer nos ajudar a refletir sobre a importância da 
Palavra de Deus na vida do grupo, da comunidade e de nossas famílias. Para 
que serve a Palavra de Deus? Acolhamos a Bíblia, em nosso meio, cantando.  
(Trazer a Bíblia para o meio do grupo). 
(CANTO: A Bíblia, ela vem chegando)
1. A Bíblia, ela vem chegando. Deixa ela tocar em mim. 
Louvada esta Bíblia seja, que ilumina meus caminhos.
Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim. Tu tens palavras de vida, eu 
acredito sim. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós. Tu tens palavras de 
vida, eu quero ouvir a tua voz. Eu vim, eu vim, eu vim para te louvar. 
Tu tens palavra santa, estou aqui para te escutar (bis)

Ler: 2 Timóteo 3,16

A. Para que essa Palavra se torne vida em nós, em nossa comunidade, 
precisamos ter três atitudes quando estamos diante dela. A escuta, a 
acolhida e a prática.

COMUNIDADE: CASA DA ESCUTA DA PALAVRA
A. A primeira atitude daqueles que querem se encontrar com a Palavra de 
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Deus, entrar em sintonia com ela, é escutar. Comunicar-se é, antes de tudo, 
estar disposto a ouvir. Sem escuta, não há empatia, não há diálogo. 
T. Fala Senhor, vosso filho escuta (1Sm 3,10).
L1. Escutar supõe parar, dar atenção, voltar-se para aquele que nos fala, 
sintonizar-se. É como o rádio quando não está bem sintonizado: é só 
chiado e barulho. Para ouvir o que Deus tem a nos dizer, é preciso entrar 
em sintonia com Ele.
T. Permanecei em mim, e Eu permanecerei em vós ( Jo 15,4).
L2. O verbo ouvir aparece mais de 1.000 vezes na Bíblia. Por toda a Bíblia, 
percebemos que é sempre Deus quem busca o diálogo com o ser humano. 
“Deus se dá a conhecer no diálogo que estabelece conosco” (DGAE 2015-
2019, n. 48).
T. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem 
em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado ( Jo 15,7).
L3. Precisamos, mais e mais, estar na presença do Senhor e, com solicitude, 
silêncio e atenção, ouvi-Lo falar. Afinal, como poderemos ouvir a voz 
do Senhor, se não encontrarmos tempo para estar com Ele e não Lhe 
dedicarmos nossa atenção?

(CANTO: Eu vim para escutar)
1. Eu vim para escutar...
/: Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.:/
2. Eu gosto de escutar...

COMUNIDADE: CASA DA ACOLHIDA DA PALAVRA
A. Aquele que ouve de coração aberto, se dispõe ao diálogo, acolhe o que 
o outro lhe diz. Aquilo que foi dito passa a fazer parte daquele que ouviu. 
Há uma profunda troca.
T. O Deus que nos fala, nos ensina como podemos falar com Ele.
L1. Quando Deus fala, nos dá de si mesmo. Acolher a Palavra de Deus é 
acolher o próprio Deus em nós. 
T. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a 
Palavra era Deus ( Jo 1,1).
L3. O ser humano é criado na Palavra e vive nela; e não pode compreender 
a si mesmo, se não está aberto a esse diálogo (VD, n. 22).
T. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que 
existe ( Jo 1,3).
L2. É a Palavra de Deus que, quando acolhida, muda nossa vida, transforma 
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e renova nossas esperanças. No contato diário com a Palavra, o discípulo se 
encontra com o Cristo e descobre os apelos de Deus para sua vida.
T. Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna ( Jo 
6,68).

(CANTO: Pela Palavra de Deus)
Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar!
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
1. Cristo me chama, Ele é o Pastor. Sabe meu nome; fala, Senhor.
2. Sei que a resposta vem do meu ser: “quero seguir-te para viver”.

COMUNIDADE: CASA DA PRÁTICA DA PALAVRA
A. A Palavra de Deus ouvida e acolhida, gera em nós compromisso; deve se 
tornar vida em ações concretas.
L1. O livro dos Atos dos Apóstolos nos conta que a comunidade dos que iam 
aderindo à fé em Jesus era uma comunidade fiel à Palavra, ao ensinamento 
dos Apóstolos. Nas suas reuniões, refletiam e recontavam as maravilhas 
realizadas por Jesus até sua Ascenção aos céus. 
T. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder 
(At 19, 20).
L2. O número das pessoas aumentava dia a dia. Era o testemunho de vida 
dos discípulos que cativava o povo. Por seu jeito simples de viver, na fé na 
Palavra, eram estimados por todos. A Palavra de Jesus praticada por eles os 
levava a viver em plena comunhão e não havia necessitados entre eles.
T. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em 
comum (At 2, 44).
A. A Palavra de Deus não é vazia e sem efeito em nossa vida. Ela nos marca, 
penetra profundamente em nós para nos moldar, renovar, brotar vida nova. 
Aclamemos e ouçamos. 
T. (Cantando) É como a chuva que lava. É como fogo que arrasa. Tua 
Palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.

Ler: Isaías 55, 10-11
(Deixar um tempo de silêncio após a leitura)

A. Agora podemos parar e conversar um pouco:
1. Que lugares existem para o encontro com a Palavra de Deus em nossa 
comunidade? 
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2. Como “escutar a voz de Deus em meio a tantas outras vozes que gritam 
em nossos ouvidos e em nós”? 
3. A escuta, meditação, reflexão da Palavra de Deus geram frutos em nós. 
Quais?

(CANTO: A Bíblia é a Palavra de Deus)
A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo. Que cresceu, 
cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo.
1. Deus é bom, nos ensina a viver. Nos revela o caminho a seguir. Só no 
amor partilhando seus dons. Sua presença iremos sentir.

REZANDO O SALMO 118 (119) 
T. Guiai meus passos no caminho que traçastes.
1. Ensinai-me a viver vossos preceitos; quero guardá-los fielmente até o fim! 
Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. 
T. Guiai meus passos no caminho que traçastes.
2. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei 
felicidade.  Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à 
avareza. 
T. Guiai meus passos no caminho que traçastes.
3. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos 
mandamentos! 
Cumpri, Senhor, vossa promessa ao vosso servo, vossa promessa garantida 
aos que vos temem. 
T. Guiai meus passos no caminho que traçastes.
4. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
T. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

PRECES E ORAÇÕES
A. Ao final deste nosso encontro, animados pela escuta da Palavra, elevemos 
a Deus nossas preces, rezando juntos: 
T. Cristo, Palavra de Deus, ouvi-nos.
(preces espontâneas)
T. Pai-Nosso...

ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL
A. Senhor Jesus, vós nos prometestes ficar sempre conosco quando nos 
reunimos em vosso nome (cf. Mt 18,20). 
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T. Abençoai nossas comunidades, nossos grupos e nossa família.
A. Iluminados por vossa Palavra, fortalecidos pela oração em comum, 
queremos ser:
T. Uma Igreja missionária, que visita e anuncia, com alegria, o vosso 
Evangelho.
A. Uma Igreja misericordiosa, coração de mãe, e “porta aberta”.
T. Que acolhe todos e todas.
A. Uma Igreja toda ministerial, “comunidade de comunidades”.
T. Na igualdade, na fraternidade, na partilha, no cuidado com a vida 
e na alegria em servir. 
A. Nossa Senhora de Caravaggio e São José, ajudai-nos a viver no amor com 
que Cristo nos amou e, assim, “eu e a minha família serviremos ao Senhor” 
( Js 24, 15b). Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T. Amém!

COMPROMISSO
A. Nosso compromisso de hoje é visitar uma família que não participa dos 
grupos nem da vida da comunidade e, com alegria, anunciar a Palavra de 
Deus.

(CANTO: Jesus Cristo me deixou inquieto)
Jesus Cristo me deixou inquieto, nas palavras que Ele proferiu.
/:Nunca mais eu pude olhar o mundo, sem sentir aquilo que Jesus 
sentiu.:/
1. Eu vivia tão tranquilo e descansado, e pensava ter chegado ao que 
busquei. Muitas vezes proclamei, extasiado, que ao seguir a lei de Cristo eu 
me salvei. Mas depois que meu Senhor passou, nunca mais meu coração 
se acomodou.
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AMBIENTE: Sobre a mesa, colocar uma Bíblia, uma vela acesa, um 
crucifixo, o feixe de varas, a casinha e imagens da Sagrada Família ou de 
outros santos de devoção e uma faixa com a palavra “Caridade”.

ACOLHIDA
A. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos neste lar. Acolhemos todos 
com alegria e satisfação. Queremos, assim, transformar esta casa numa 
igreja doméstica para viver a fraternidade e o amor de Deus. 
T. (Cantando) Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar.
A. Iniciemos, traçando sobre nós o sinal de nossa fé: em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo!
T. Amém!
A. Aqui estamos, Senhor, reunidos para:
Mulheres: Ter o olhar de discípulas, que se nutre da luz e da força do 
Espírito Santo.
Homens: Ser presença de Cristo no mundo.
T. Ir ao encontro dos excluídos, oferecer a misericórdia do Pai.
A. Cantemos juntos:
T. Onde reina o amor, fraterno amor! Onde reina o amor, Deus aí está!

ORAÇÃO
Ó Deus de misericórdia, que nos criaste para viver em comunidade de 
discípulos e discípulas, dá-nos a capacidade de levar a Boa Notícia para 
todos os povos. Ajuda-nos a viver como as primeiras comunidades. 
“Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na 
comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações” (At 2,42) Amém!

MOTIVANDO O ENCONTRO
A. No início deste encontro, olhemos a palavra Caridade e nos perguntemos:
O que é caridade, ser caridoso? (deixar grupo conversar um pouco)

A. Na Palavra e na Eucaristia, o cristão, nova criatura pelo Batismo, vive, 
numa nova dimensão, a relação com Deus e com o próximo: a dimensão 
do amor como ágape-caridade. O próprio Senhor disse que “ninguém tem 
maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos” ( Jo 15,13).
L1. Pelo batismo, nos tornamos irmãos, até mesmo daqueles que não 
conhecemos. Somos unidos pela mesma fé, pelo mesmo Cristo e pelo 
mesmo compromisso de colaborarmos com Ele na edificação do reino de 
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Deus.
T. Pelo Batismo nós recebemos esta missão.
L3. Sem dispensar as muitas iniciativas já existentes na prática da caridade, 
as comunidades precisam acolher fraternalmente todos. Segundo o Papa 
Francisco, “às vezes, sentimos a tentação de ser cristãos mantendo prudente 
distância das chagas do Senhor. Jesus, no entanto, quer que toquemos a 
miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros” (EG 270).
T. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos.
L1. Quem são esses rostos sofredores? Os dependentes químicos, migrantes, 
desempregados, dementes, moradores de rua, sem-terra, soropositivos, 
doentes e idosos abandonados.
L3. O serviço da caridade é uma dimensão constitutiva, irrenunciável da 
sua própria natureza e missão da Igreja.
T. “Sempre que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, 
a Mim mesmo o fizestes” (Mt 25,40).
L2. Em meio às crises da sociedade atual, entre elas, a desigualdade social 
e a violência sem limites, é preciso esforçar-se por uma espiritualidade 
missionária que considera o outro como pessoa humana e filho muito 
amado de Deus.

(CANTO: Cristo, quero ser instrumento)
1 . Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor:
Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor.
Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão.
Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz!
2. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu.
Quero, com firmeza, anunciar a Palavra que traz a clareza da fé.
3. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto de tua luz.
Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus.

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
A. A caridade brota do coração e é algo que nos impulsiona em direção ao 
outro, principalmente quando este se encontra necessitado. Acolhamos a 
Palavra de Deus, cantando:
T. Tua Palavra é lâmpada os meus pés, Senhor.
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho! (bis)

Ler: Marcos 2,1-12
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REFLETINDO A PALAVRA
A. Vamos refletir sobre o que ouvimos:
1. Por que aquele paralítico foi conduzido a Jesus pelo teto da casa? 
2. Por que nos sentimos paralisados diante de tanta diferença entre os 
irmãos?
3. O perdão dos pecados libertou aquele enfermo. De quais pecados 
precisamos nos libertar?

DEUS CHAMA À CARIDADE
A. Diante de tantas diferenças, a Igreja precisa recuperar sua missão 
primeira. Mas por onde começar?
L1. Os nossos trabalhos sociais promovidos pela Igreja devem inspirar-se 
sempre na proposta de vida plena anunciada por Cristo: “Eu vim para que 
todos tenham vida e a tenham em abundância” ( Jo 10,10).
L2. O Papa Francisco, na carta A Alegria do Evangelho, lembra: “Cada cristão 
e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe 
pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria 
comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam 
do Evangelho” (20).
T. Somos todos responsáveis pela caridade e promoção social na 
nossa comunidade.
L3. A Boa Nova do Evangelho é dinâmica, porque Cristo assim o foi! Quem 
faz a experiência do encontro com Jesus não deve ter medo de viver o 
Evangelho.

(CANTO: Meu coração é para Ti, Senhor)
1. Meu coração é para Ti, Senhor (3x) Meu coração é para Ti.
Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir.
Porque Tu me deste o carinho, me deste o amor. (bis)

PERDÃO PELOS NOSSOS PECADOS
A. Não vamos negar. Somos uma sociedade que perdeu a sensibilidade, de 
“padecer com o outro. A globalização da indiferença tirou-nos a capacidade 
de chorar”! Por isso, somos convidados a pedir perdão:
L1. Perdão pela indiferença a tantos irmãos e irmãs. Pedimo-Vos perdão, 
Pai, por quem se acomodou e anestesiou seu coração, fechando-se no seu 
próprio bem estar. 
T. Senhor, tende piedade de nós!
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L2. “Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas 
estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se 
agarrar às próprias seguranças” (Papa Francisco). Perdão, Senhor, pela falta 
de coragem de sair das comodidades e garantias.
T. Cristo, tende piedade de nós!
L3. Perdão pela ausência sensível na hora da dor e da fome de tantos irmãos 
e irmãs.
T. Senhor, tende piedade de nós!

ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL
A. Unidos pela mesma fé e esperança, rezemos a oração que Jesus nos 
ensinou: 
T. Pai-Nosso...
A. Que Deus, na Sua infinita misericórdia, nos abençoe e proteja, nos 
fortaleça e anime, nos oriente e conduza. Abençoe-nos sempre o Pai e o 
Filho e o Espírito Santo. Amém!

COMPROMISSO
A. Podemos colaborar na construção de uma nova sociedade. Por onde 
começamos? Existem muitos lugares onde podemos dar testemunho de 
vida cristã. Que tal conhecermos o trabalho e as necessidades da Pastoral 
Social em nossa comunidade e Paróquia? Que tal fazer parte desse serviço?
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