LEITURA ORANTE
DA PALAVRA DE DEUS
LECTIO DIVINA

11º ENCONTRO
Acolhida e apresentação:
Conforme o numero de pessoas se propõe um
tipo de apresentação. Criar um ambiente acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto: Bem vindo irmão (irmã)
você completa minha alegria
Sinta-se bem, seja feliz
em nossa companhia
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dirigente: A comunidade cristã tem em sua essência a missão. Ela não é uma escolha pessoal, mas um compromisso já assumido no batismo: ser cristão é ser missionário. Ir ao encontro
dos mais necessitados e fazer do mundo uma
casa onde todos são acolhidos pois onde reina
o Amor, Deus ai está!
Todos: Senhor tua vida é nossa vida, tua missão é nossa missão.
Canto: A nós descei divina luz,
a nós descei divina luz.
Em nossas almas acendei o amor,
o amor de Jesus.
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?
Incentivar a partilha.
Dirigente: O encontro com Jesus Cristo nos
faz sentir-nos chamados, amados e escolhidos
por Ele, para anunciá-los nas situações concretas do dia-a-dia, anunciar Jesus como fonte
inesgotável de libertação do ser humano.
Canto: Agora é tempo de ser Igreja,
caminhar juntos, participar.
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: A Palavra de Deus é a luz e a força
que ilumina e da força na missão, para a qual
Jesus nos chamou.
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Canto: Toda Bíblia é comunicação,
de um Deus amor de um Deus irmão
É feliz quem crê na revelação
e tem Deus no coração.
1º MOMENTO: LEITURA
Evangelho de Marcos 1, 16-20
O chamado para a evangelização
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra.
(não é momento de interpretação do texto)

Quais as palavras que se repetem no texto?
Incentivar a partilha
Canto: Aonde mandar eu irei
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso Salvador.(2x).
Dirigente: O evangelista Marcos tem por objetivo descobrir como as pessoas poderiam ser
discípulos e discípulas de Jesus. Jesus chama
a partir da realidade de cada pessoa. O chamado é gratuito, mas acolher o chamado exige
compromisso e decisão.
2º - MOMENTO - MEDITAÇÃO
Proclamar novamente aMarcos 1, 16-20
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?
SILÊNCIO...
Incentivar a partilha.
Canto: Tua Palavra é lâmpada
para os meus pés Senhor,
Lâmpada para os meus pés Senhor, 		
luz para o meu caminho
Dirigente: Jesus não chamou os mais preparados do seu tempo, mas, os mais disponíveis. Há
um provérbio popular que diz: “Deus não chamou
os mais capacitados, mas capacitou os que chamou”. Chamou simples pescadores - Pedro, André, Tiago, João. Chamou gente simples. Estes
chamados recebem o mesmo poder de Jesus:
anunciar o Reino, autoridade para expulsar os espíritos maus e curar todas as doenças, missão de
libertar as pessoas de todos os males.

3º - MOMENTO: ORAÇÃO
Proclamar novamente Marcos 1, 16-20
O que o texto me leva a dizer a Deus?
SILÊNCIO...
Momento de falar com Deus
Canto: Senhor, se tu me chamas eu quero te ouvir,
Se queres que eu te siga respondo eis-me aqui
Dirigente: Senhor, fazei que eu ande! Libertai
minhas pernas da preguiça, afaste de mim a
vontade de acomodar-me. Desatai meu coração das amarras que o prendem às coisas sem
importância. Soltai meu espírito do egoísmo e
da indiferença. Fazei com que eu me disponha
a ir ao encontro da humanidade que ainda não
encontrou o rumo da salvação.
4º - CONTEMPLAÇÃO
Proclamar novamente Marcos 1, 16-20
Qual meu novo olhar do mundo a partir da
Palavra?
SILÊNCIO...
Dirigente: Senhor, que eu me dirija ao encontro daquele que sofre, porque ninguém ainda
lhe estendeu a mão; Ao encontro daquele que
chora, porque ninguém ainda o amou; Ao encontro daquele que caminha nas trevas, porque
ninguém lhe mostrou o caminho da luz. Senhor,
que eu seja capaz de levar uma fatia de pão e
um copo de água: o pão do calor humano e a
água da vida.
Incentivar a partilha.
Canto: É missão de todos nós
Deus chama eu quero ouvir a sua voz.
Dirigente: Que sejamos capazes de ser uma
esperança amiga, que desperte a fé e encaminhe as pessoas ao amor. Senhor, não me deixe
partir sozinho e de mãos vazias. Dai-me, todos
os dias, a vontade de ser alguém a serviço do
vosso amor.
Pai Nosso...
Oração: Pai, apesar da minha fraqueza, sei
que contas comigo para o serviço do teu Reino. Vem em meu auxílio, para que eu seja um
instrumento útil em tuas mãos.
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Canto: Desde o ventre da minha mãe
Já me conhecia
Antes que eu nascesse
Jesus me escolheu
Hoje a minha vida
É para o seu louvor
Sigo anunciando o seu eterno amor
Aonde mandar eu irei
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso Salvador.(2x)

12º ENCONTRO
Acolhida e apresentação:
Conforme o numero de pessoas se propõe um
tipo de apresentação. Criar um ambiente acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto: Seja bendito quem chega,
seja bendito quem chega,
trazendo paz, trazendo paz,
trazendo a paz do Senhor!
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dirigente: A base da vida missionária de Jesus foi sua convivência e participação nas celebrações de sua comunidade. Nessa sua vida
caseira e comunitária, Jesus aprendeu que sua
missão dependia de sua vida, de sua intimidade com o Pai.
Canto: A nós descei divina luz,
a nós descei divina luz.
Em nossas almas acendei o amor,
o amor de Jesus.
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?
Incentivar a partilha.
Dirigente: Neste dia em que o Senhor fez para
nós, Ele nos convida a sermos servidores humildes, firmes na oração e na solidariedade, especialmente com os que mais sofrem.
Canto: É missão de todos nós,
Deus chama eu quero ouvir a sua voz.
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: O texto do nosso encontro de hoje
mostra a escola que Jesus frequentou para descobrir e assumir sua missão. Jesus não teve
oportunidade, como o apóstolo Paulo, de estudar em alguma escola de estudos superiores.
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Ele passou a maior parte da sua vida na região
rural da Galileia e lá se formou na escola da vida.
Canto: No peito eu levo uma cruz.
No meu coração o que disse Jesus.
1º MOMENTO: LEITURA
Evangelho de Lucas 2,41-52
A missão de Jesus e sua relação filial com o Pai
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra.
(não é momento de interpretação do texto)

Quais as palavras que se repetem no texto?
Incentivar a partilha.
Canto: É missão de todos nós,
Deus chama eu quero ouvir a sua voz.
Dirigente: Nesta cena do menino Jesus entre
os doutores no Templo é posta em evidência a
autonomia de Jesus em relação à família, que
no judaísmo é o vínculo essencial para o privilégio da eleição divina. Ao afirmar “eu devo estar na casa de meu pai”, Jesus revela-se como
Filho de Deus. Jesus ocupa-se com o que é
de seu Pai, comunicar a vida plena a todos, homens e mulheres, criaturas de Deus, libertos de
toda opressão.
2º - MOMENTO - MEDITAÇÃO
Proclamar novamente Lucas 2,41-52
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?
SILÊNCIO...
Incentivar a partilha.
Canto: Tua Palavra é lâmpada
para os meus pés Senhor,
Lâmpada para os meus pés Senhor,
luz para o meu caminho
Dirigente: Ser missionário, hoje, significa antes
estar comprometido com o anúncio de Jesus.
Viver, amar, rezar, acolher, como fez Jesus. E,
ainda hoje, muitos não conhecem a Palavra e
as ações de Jesus. Missão implica em opção.
Significa não se deixar envolver pelas seduções
que promove o consumismo e o abandono aos
mais necessitados.
3º - MOMENTO: ORAÇÃO:
Proclamar novamente Lucas 2,41-52
O que o texto me leva a dizer a Deus?
SILÊNCIO...
Momento de falar com Deus
Canto: Deus é amor, arrisquemos viver por
amor... Deus é amor, ele afasta o medo.

Dirigente: Peçamos ao Senhor que abra nossos
ouvidos para compreender e aceitar seu chamado, abra nossos olhos para perceber o caminho
que ele nos indica e, nos dê a sensibilidade e a
coragem necessárias para colocar nossos dons
a serviço do anúncio da Palavra de Deus e devolver de graça o que D’ele recebemos.
4º - CONTEMPLAÇÃO
Proclamar novamente Lucas 2,41-52
Qual meu novo olhar do mundo a partir da
Palavra?
SILÊNCIO...
Dirigente: Jesus assume sua missão, sem se
deixar condicionar pelas interferências dos familiares. Ele não despreza, nem mesmo desrespeita os laços familiares, mas decide anunciar e
realizar a vontade do Pai . “Estar preocupado
com as coisas de meu Pai”; com os pobres, os
excluídos da sociedade e da religião, os sem
nome e sem rosto, é o jeito de Jesus estar intimamente em uma relação filial com o Pai, especialmente quando afirma “Eu vim para que
todos tenham vida”.
Incentivar a partilha.
Canto: É missão de todos nós
Deus chama eu quero ouvir a sua voz.
Dirigente: Todo cristão não só pode, mas
deve ser missionário. Pois este é o mandato de
Jesus “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho (Boa Noticia) a toda criatura. Porém, não
podemos esquecer que o Reino de Deus não
se propaga somente com o exercício da atividade missionária. Ser missionário é configurar
suas ações e palavras com a Palavra e ação
missionária de Jesus.
Pai Nosso...
Oração: Senhor, que chamaste os apóstolos
para serem pescadores de homens e construtores dum mundo novo, chama também agora
os jovens para os diversos serviços e ministérios
da Igreja. Alarga os seus horizontes ao mundo
inteiro e fá-los ouvir as súplicas de tantos irmãos
e irmãs que anseiam por luz e verdade.
Santifica-os pelo teu Espírito e comunica-lhes
a tua sede de redenção para que respondam
ao teu apelo e sejam sal e luz até aos confins
da terra. Amém.
Canto: Um dia uma criança me parou
Olhou-me nos meus olhos a sorrir
Caneta e papel na sua mão
Tarefa escolar para cumprir
E perguntou no meio de um sorriso
O que é preciso para ser feliz?
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Amar como Jesus amou
Sonhar como Jesus sonhou
Pensar como Jesus pensou
Viver como Jesus viveu
Sentir o que Jesus sentia
Sorrir como Jesus sorria
E ao chegar ao fim do dia
Eu sei que dormiria muito mais feliz

13º ENCONTRO
Acolhida e apresentação:
Conforme o numero de pessoas se propõe um
tipo de apresentação. Criar um ambiente acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto: Oi que prazer que alegria
é o nosso encontro de irmãos (bis)
É como um banh perfumado,
gostosa é nossa união (bis)
Senhor tu nos abençoas,
gostosa é nossa união (bis)
No amor da santa Trindade,
gostosa é nossa uião!
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dirigente: Viver a missão é partilhar a vida.
Como Jesus lavou os pés dos discípulos, pondo-se de joelhos diante dos outros, assim o
cristão vai ao encontro das pessoas acolhendo-as em suas dores e sofrimentos.
Canto: Envia teu Espírito Senhor
e renova a face da terra (bis)

todas as nações. Dispostos a vencer os desafios e celebrar as alegrias que é própria da
missão, cada cristão sinta-se chamado a “carregar a sua cruz” e anunciar Jesus Crucificado
e Ressuscitado.

SILÊNCIO...

Canto: Sim Ele me chamou, eu vou, vou profetizar.
Sim, foi Ele quem mandou, eu vou, vou anunciar.

Dirigente: Somos gratos pela fé que recebemos, mas há muitos pelo mundo que esperam
receber um pouco daquilo que temos. Quem
vai para a missão, normalmente recebe muito
mais daquilo que dá. Senhor daí-nos a alegria
de partilhar os dons que recebemos.

1º MOMENTO: LEITURA
Atos dos Apóstolos – 17,16-34
A comunidade que acolhe
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra

Incentivar a partilha.
Dirigente: “Missão é Servir”. É estar preocupado com o outro, principalmente com aqueles
com os quais o próprio Cristo se identifica. “
Tive fome e me destes de comer, tive sede e
me destes de beber, estava doente e foste me
visitar ...” (Cf. Mt 25,35). Essa é a missão: servir
e servir quem precisa mais.
Canto: Lutar e crer, vencer a dor,
louvar ao criador
Justiça e paz hão de reinar
e viva o amor!
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: A evangelização é missão de toda
a Igreja. É povo de Deus a caminho do Reino,
levando a Palavra que liberta a cada pessoa de
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Canto: É missão de todos nós,
Deus chama eu quero ouvir a sua voz.

(não é momento de interpretação do texto)

4º - CONTEMPLAÇÃO
Proclamar Atos dos Apóstolos – 17,16-34

Quais as palavras que se repetem no texto?

Qual meu novo olhar do mundo a partir da Palavra?

Incentivar a partilha.

SILÊNCIO...

Canto: Palavra não foi feita para dividir ninguém
Palavra é uma ponte
onde o amor vai e vem...

Dirigente: A missão dos servidores da Palavra
nos diz o Papa Francisco, é colocar todos, sem
exceção em relação pessoal com Cristo, pois
todo batizado é chamado a viver bem o seu
compromisso, configurando-o com a Palavra e
as ações de Jesus. Estar a serviço é um gesto
gratuito e amoroso ao próximo. Podemos olhar
ao nosso redor e perceber onde é mais urgente
a nossa presença cristã a fim de garantir que
prevaleça a Vida.

Palavra não foi feita para dominar
Destino da palavra é dialogar
Palavra não foi feita para opressão
Destino da palavra é a união.
Dirigente: O texto nos ajuda a refletir sobre um
grande desafio para os tempos de hoje: a inculturação da mensagem de Jesus Cristo. O
apóstolo Paulo no Areópago apresenta Jesus
crucificado e ressuscitado à cultura grega que
é incapaz de aceitar a cruz, considerada uma
loucura, e a ressurreição, tida como retrocesso.
A exemplo de Paulo, como transmitir hoje a
mensagem de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, para as pessoas que vivem na cultura
urbana?

RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?

Momento de falar com Deus

2º - MOMENTO - MEDITAÇÃO
Proclamar Atos dos Apóstolos – 17,16-34
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?
SILÊNCIO...
Incentivar a partilha.
Canto: Te amarei, Senhor. Te amarei Senhor. Eu
só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti.
Dirigente: Para ser missionário é preciso praticamente nascer de novo a fim de entender e
conhecer a cultura e os costumes do país que
não é seu, e ser um deles, testemunha um padre
brasileiro missionário no Japão há 20 anos. De
que maneira vivemos a vocação missionária?
3º - MOMENTO: ORAÇÃO
Proclamar Atos dos Apóstolos – 17,16-34

Incentivar a partilha.
Canto: O Senhor me chamou a trabalhar
a messe é grande a ceifar
A ceifar o Senhor me chamou,
Senhor aqui estou
Dirigente: Estar a serviço é um gesto gratuito e
amoroso ao próximo. Podemos olhar ao nosso redor e perceber onde é mais urgente a nossa presença cristã a fim de garantir que prevaleça a Vida.
Pai Nosso...
Oração: Agradeçamos a Deus a generosidade
e o desapego de missionários e missionárias
que deixam sua pátria para servir. Peçamos ao
Senhor que para que nunca faltem a sabedoria
e a coragem na missão.
Canto: Eu venho do sul e do norte
Do oeste e do leste, de todo lugar
Estrada 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
No peito eu levo uma cruz
No meu coração o que disse Jesus

O que o texto me leva a dizer a Deus?
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14º ENCONTRO
Acolhida e apresentação:
Conforme o numero de pessoas se propõe um
tipo de apresentação. Criar um ambiente acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto: Você que está chegando bem vindo,
seja bem vindo (bis)
Só estava faltando você aqui,
só estava faltando você irmão
Só estava faltando você aqui,
bem vindo ao nosso encontro.
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dirigente: Missão é servir: “Quem quiser ser o
primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44).
Canto: Assembleia dos chamados, escolhidos e enviados. Em missão pela Trindade,
Coração deste mistério!
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?
Incentivar a partilha.
Dirigente: Diante de tantas situações cotidianas
que ferem e a vida humana e o cuidado com
a mãe terra, somos tentados a não reconhecer no sofredor a presença do Cristo, que diz
“estava com fome, estava nu, fui prisioneiro, fui
estrangeiro” e você não me deu de comer, não
me vestiu, não foi me visitar, não me acolheu”.
Peçamos ao Senhor que faça de nós instrumentos de vida e de esperança, especialmente
aos mais necessitados.
Canto: A tua ternura Senhor vem me abraçar
E a tua bondade infinita me perdoar
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração
Eu quero sentir o calor de tuas mãos
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: O Papa Francisco, em sua exortação
Apóstolica “A Alegria do Evangelho”, afirma:
“Na doação, a vida se fortalece; e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os
que mais desfrutam da vida são os que deixam
a segurança da margem e se apaixonam pela
missão de comunicar vida aos demais”. (EG 10)
Canto: Sim Ele me chamou, eu vou, vou profetizar.
Sim, foi Ele quem mandou, eu vou, vou anunciar.

1º MOMENTO: LEITURA
Evangelho de Mateus 28,16-20
Que todos os povos se tornem meus discípulos
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O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra.
(não é momento de interpretação do texto)

Quais as palavras que se repetem no texto?
Incentivar a partilha.
Canto: Quero cantar ao Senhor!
Sempre enquanto eu viver
Hei de provar seu amor,
seu valor e seu poder!
Dirigente: Jesus foi ao encontro do Pai, depois
de uma vida gasta ao serviço do “Reino”; deixou aos seus discípulos a missão de anunciar
o “Reino” e de torná-lo uma proposta capaz
de renovar e de transformar o mundo. Estou
consciente de que a Igreja – a comunidade dos
discípulos de Jesus, a que eu também pertenço – é, hoje, a presença libertadora e salvadora
de Jesus no meio dos homens? Como é que eu
procuro testemunhar o “Reino” na minha vida
de todos os dias – em casa, no trabalho ou na
escola, na paróquia, na comunidade religiosa?
2º - MOMENTO - MEDITAÇÃO
Proclamar novamente Mateus 28,16-20
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?
SILÊNCIO...
Incentivar a partilha.
Canto: Quero cantar ao Senhor! Sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu
valor e seu poder!
Dirigente: Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos de Jesus
– a partir das suas palavras, dos seus gestos,
da sua vida oferecida por amor. É claro que o
mundo do século XXI apresenta, todos os dias,
desafios novos; mas os discípulos, formados
na escola de Jesus, são convidados a ler os
desafios que hoje o mundo coloca, à luz dos
ensinamentos de Jesus, para colocá-los em
prática no dia-a-dia.
3º - MOMENTO: ORAÇÃO
Proclamar novamente Mateus 28,16-20
O que o texto me leva a dizer a Deus?
SILÊNCIO...
Momento de falar com Deus
Canto: A tua ternura Senhor vem me abraçar
E a tua bondade infinita me perdoar
Vou ser o teu seguidor
e te dar o meu coração
Eu quero sentir o calor de tuas mãos

Dirigente: Jesus, nosso Mestre e nosso irmão,
nós Te damos graças e te pedimos por todos
nós, os teus fiéis, as nossas comunidades e as
nossas Igrejas, porque nos envias a todas as
nações para formar discípulos. Que o teu Espírito nos acompanhe e inspire nossas ações na
justiça e na verdade!
4º - CONTEMPLAÇÃO
Proclamar novamente Mateus 28,16-20
Qual meu novo olhar do mundo a partir da Palavra?
SILÊNCIO...
Dirigente: No envio, Jesus garante que estará
com cada pessoa, cada missionário. A missão é
de Deus e nós somos chamados a colaborar, e
podemos participar de três formas: 1) pela oração, sacrifício e testemunho de vida; 2) por meio
da ajuda material dos projetos missionários da
nossa Igreja; e principalmente, 3) colocando-se
à disposição para servir na missão. Sem missionários e missionários não há missão.
Incentivar a partilha.
Canto: O Senhor me chamou e eu respondi
eis-me aqui. O Senhor me chamou e eu respondi: eis me aqui Senhor!
Dirigente: O Papa Francisco, exorta toda a
Igreja a ser missionária: “A Igreja «em saída» é
a comunidade de discípulos missionários que
«primeireiam», que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. A comunidade
missionária experimenta que o Senhor tomou
a iniciativa, precedeu-a no amor (cf. 1Jo 4,10),
e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a
iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os
afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Com obras e
gestos, a comunidade missionária entra na vida
diária dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se – se for necessário – até à humilhação e
assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo.
Pai Nosso...
Oração: Pai, que a certeza da presença de teu
Filho Jesus seja estímulo para o cumprimento
da missão que recebemos: a de proclamar o
Reino a todos os povos.
Canto: Assembleia dos chamados...
Escolhidos e enviados.
Em missão pela Trindade,
Coração deste mistério!
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