46º ENCONTRO
Dogmas Marianos

Acolhida e apresentação - Criar um ambiente
acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto – Seja bem vindo ole le, Seja bem vindo olá
la. Paz e bem pra você que veio participar.
Saudação - Em nome do Pai e do Filho...
Canto – (a escolha)
Dirigente – Continuamos nossa experiência orante
neste Ano Mariano. No encarte do mês de fevereiro,
rezaremos a partir dos Dogmas da Maternidade Divina de Maria e Dogma da Virgindade Perpétua de
Maria. Neste mês, teremos a graça e a oportunidade
de rezar o Dogma da Imaculada Conceição de Maria
e outras passagens da vida e da missão da Virgem e
Santa Mãe de Deus.
Leitor – Levando em conta a Tradição católica dos
últimos séculos e o pedido de muitos cristãos leigos
e leigas, Bispos, o Papa PIO IX proclamou em 8 de
dezembro de 1854 o Dogma da Imaculada Conceição na bula “Ineffabilis Deus”, e cuja Solenidade celebramos dia 8 de dezembro.
Todos – Imaculada, Maria de Deus. Coração pobre
acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe
dos aflitos que estão junto à Cruz.
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção,
seja em nossa família? Em nossa comunidade? No
bairro? Na cidade? No país? Incentivar a partilha
Dirigente – O mundo é criação de Deus. Tudo o
que Ele fez é bom! Mas também tem violência, mentira e maldade, que contagiam cada pessoa que
nasce. Ao começar a existir, já estamos sob a ação
de forças positivas e negativas, de vida e de destruição. Há algo na nossa história que estraga os belos
Projetos do Senhor. Não vem de Deus. É difícil localizar sua origem. Nós o chamamos: “Mistério do mal
e da iniquidade”. Ele está espalhado na humanidade
e repercute dentro de cada pessoa. Damos a ele o
nome de “Pecado Original”.
Leitor - O Dogma da Imaculada Conceição afirma
que o segredo de Maria, a perfeita discípula de Jesus, que respondeu a Deus de maneira total, tem
sua raiz na graça. Ela recebe do Senhor um dom especial. O fato de Maria ser imaculada, ou seja, sem
mancha, sem pecado, não lhe tira o esforço de ser
peregrina na fé, pois isso faz parte da sua situação
de ser humano, que necessita crescer e aprender.
Maria não nasceu prontinha.

Canto – Maria guardava tudo, com grande atenção. Palavras e gestos de Cristo em teu coração.
Ensina Maria tua gente a escutar, desperta teu Filho que o Pai quer falar.
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente – Maria é a Imaculada, a Virgem de Israel,
tão humana e toda de Deus. Chamá-la de Imaculada significa que ela não quis ser igual a Deus, assumiu sua condição de filha, serva obediente; e jamais
traiu o projeto do Criador.
1º MOMENTO: LEITURA
Canto – Vamos ouvir uma palavra bonita que vai
sair daqui agora. É a Palavra de Jesus Cristo Filho
de Nossa Senhora (2x)
Evangelho segundo Mateus 12, 46-50
O que diz a Palavra?
Procurar conhecer os elementos fundamentais do
texto.Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do
texto: contexto, lugares, pessoas. (Não é momento

de interpretação do texto)

Dirigente – Jesus declara a formação de uma nova
família, feita de pessoas que se identificam com Ele,
por aceitarem fazer a vontade de Deus em suas vidas. Jesus é a Palavra. Quem a acolhe, torna-se,
n´Ele, filho do Pai. O verdadeiro filho faz a vontade do
Pai, tal como a fez Jesus, ao deixar-se enviar ao mundo (cf. Jo 6, 8). Com estas palavras, Jesus realça a
grandeza de Maria, sua Mãe, que o gerou, segundo a
carne, fazendo-se discípula, acolhendo a vontade do
Pai: “Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo
a tua palavra”. (Lc 1, 38) Incentivar a partilha
Canto – Glória a Ti Senhor, toda graça e louvor (2x)
2º MOMENTO: MEDITAÇÃO
Proclamar novamente a Leitura

(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?

Refletir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras significativas, aplicar a mensagem hoje... SILÊNCIO

Dirigente – Virgem e Imaculada, Santa Maria, vós sois
bendita, porque jamais deixastes morrer dentro de ti o
sonho, a esperança, o canto dos pobres. Não abandonastes Vosso Filho em sua missão, nem na hora da
Paixão, tão pouco na hora da Cruz. Vós sois bendita,
porque vossos olhos sempre foram inteiramente voltados para Deus e seu projeto de amor.
Incentivar a partilha

Canto – É como a chuva que lava..
3º MOMENTO: ORAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA
O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus diante da Palavra lida e meditada? Conversar com Deus a partir do
texto, louvar, agradecer, pedir perdão... SILÊNCIO
Momento de falar com Deus

(motivar os participantes que façam sua oração em voz
alta, um de cada vez)

Canto – Eu canto louvando Maria minha mãe, a ela
um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer.
Dirigente - Retomemos a Oração mais que impressa na mente, na alma, de modo que quando a
rezamos nossa alma se eleva aos céus, onde Maria se encontra para estar também conosco aqui,
enquanto esperançosos desejamos um dia contemplar juntamente da Trindade Santa: “Ave Maria cheia
de graça o Senhor é convosco...”
4º MOMENTO: CONTEMPLAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA
Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
SILÊNCIO - Motivar um profundo silêncio para que
cada um se permita ouvir o chamado de Deus para um
novo compromisso diante da Palavra. Seja guardado no
coração para ser colocado em prática no dia a dia. O
compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.
Dirigente – Não é suficiente escutar a Palavra, é preciso guardá-la e colocá-la em prática, como fez a Virgem Maria. A Carta de Tiago (1,22) nos exorta: “Sede
praticantes da Palavra, e não somente ouvintes, enganando a si mesmos”. A verdadeira escuta da Palavra, realiza-se quando se ama, não por palavras, mas
com obras e verdades. Incentivar a partilha
Canto – Feliz o homem que ama o Senhor, e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de
amor, Deus mesmo é seu alimento.
Dirigente – Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu ‘sim’ os Projetos do Criador, nos
abristes o caminho da salvação. Na tua escola,
ensina-nos a pronunciar também nós o nosso ‘sim’
à vontade do Senhor. Um ‘sim’ que se une ao teu
‘sim’ sem reservas e sem sombras, do qual o Pai
celeste quis precisar para gerar o Homem novo,
Cristo, único Salvador do mundo e da história.
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Pai Nosso
Todos – Dá-nos a coragem de dizer ‘não’ aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer; aos lucros
desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo
e à violência. ‘Não’ ao Maligno, príncipe enganador
deste mundo. ‘Sim’ a Cristo, que destrói o poder do
mal com a onipotência do Amor.
Oração – Ah, se imitássemos Maria! Como diferente
o mundo seria! Nem mais dor, nem pranto, nem luto
indesejável, desencantos! Ah, se imitássemos Maria!
Vida de pecado não existiria! Acolhida da graça divina, que bela lição nos ensina! Ah, se imitássemos
Maria! O pão na mesa do irmão não faltaria! Vida
abundante de Seu Filho, sinal do Reino, amados e
felizes, dias belos e serenos!
Canto – Imaculada, Maria de Deus...
Dirigente: A Igreja nos convida a imitar Maria: Ela
aparece como aquela que mais se aproxima de
Deus Pai, gerando no seu ventre o Filho amado e
entrando numa relação amorosa com esse Deus,
mergulha em seu mistério e doa sua vida por ele.
Canto - Um coração que era sim para a vida
Um coração que era sim para o irmão
Um coração que era sim para Deus
Reino de Deus renovando este chão
Imaculada, Maria de Deus. Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos
aflitos que estão junto à Cruz.

47º ENCONTRO
Dogmas Marianos

Acolhida e apresentação
Canto – Irmão, que bom que você veio. Foi Jesus
quem te chamou, e você aceitou. Que bom (2x)
que você veio.
Saudação - Em nome do Pai e do Filho...
Canto – Santa Mãe Maria, nesta travessia cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe
Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria (4x)
Dirigente – Continuemos a rezar a partir do Dogma.
Maria é Mãe de Deus e nossa Mãe. Mãe de Misericórdia. Ela nos acolhe e nos ama como filhas e filhos
amados do Pai. Como fiel seguidora, nos aponta o
mesmo Caminho e Missão de Jesus. Deixemo-nos
ser acolhidos por tão grande amor de Mãe, meditando a oração da Salve Rainha.
Leitor – A Salve Rainha, é o reconhecimento da maternal presença de Maria em nossas vidas. Lembra-nos da experiência de Isabel quando diz: “Como
mereço que a Mãe do meu Senhor venha me visitar”? (Lc 1,43). É costume saudar, ou acolher os
que nos visitam. Saudar é dizer a alguém “seja bem-vindo” ou “venha participar da minha alegria”.
Todos – “Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida,
doçura, esperança nossa! Salve! ” Saudamos a ti, ó
Mãe e Rainha do céu e de todo o mundo, de toda a
humanidade, em todos os tempos e lugares.
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RECORDAÇÃO DA VIDA!
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Quais fatos desta semana nos chamaram atenção,
seja em nossa família? Em nossa comunidade? No
bairro? Na cidade? No país? Incentivar a partilha
Dirigente – Na vida cristã a Salve Rainha abre-nos
as portas da história para a vinda do Messias. A Mãe
de Misericórdia é sinal de esperança para todos os
povos que sofrem e lutam contra todo tipo pecado. Maria Imaculada vê nossa miséria, está atenta a
nossos passos, socorre-nos nas fraquezas, no desespero, na dor de cada dia.
Leitor - “A vós bradamos, os degredados filhos
de Eva.” A ti bradamos, pedimos socorro, suplicamos em todos os momentos, porque sabemos que
estás junto do teu amado Filho e sempre pronta a
caminhar com os “degredados” da história, os que
são privados da liberdade, afastados de sua gente,
de seu país, migrantes, desterrados, por inúmeros
fatos, em realidades de flagelo, fome, miséria, dor,
enfermidades e morte.
Canto – Pelas estradas da vida...
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente – Maria junto à cruz de Jesus é sinal de
que a presença da Mãe sofredora que sempre esteve ao lado de Jesus, está ao mesmo tempo ao lado
de todo aquele que sofre. “Na Cruz, quando Jesus
suportava em sua carne o dramático encontro entre o pecado do mundo e a misericórdia divina, aos
seus pés estava a presença consoladora da Mãe”
Maria Imaculada, serva humilde do Pai, onde nela o
pecado não habitou.
Leitor - “A vós suspiramos, gemendo e chorando,
neste vale de lágrimas. ” A ti continuamos suplicando, já não mais com palavras, mas com suspiros,
gemidos e choros e lágrimas, porque muitas são as
dificuldades, dores, tentações a serem enfrentadas
e vencidas quotidianamente, na fidelidade ao teu Filho, para que tenhamos vida plena e feliz.
1º MOMENTO: LEITURA
Canto – Vamos ouvir uma palavra bonita que vai
sair daqui agora É a Palavra de Jesus Cristo Filho
de Nossa Senhora (2x)
Evangelho segundo João 19, 25-27
O que diz a Palavra?
Procurar conhecer os elementos fundamentais do
texto.Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do
texto: contexto, lugares, pessoas. (Não é momento
de interpretação do texto)

Dirigente – Desde o início do Evangelho de João,
Jesus é apresentado como o esposo da humanidade. Havia uma Lei do Levirato (cf. Dt 25,5-10) que
ditava o seguinte: se um homem morresse sem ter
filhos, seu irmão mais novo devia casar com a viúva
e suscitar descendência ao irmão. É a luz dessa lei
que podemos ler o episódio da mãe de Jesus e do
discipulo amado ao pé da cruz. A mãe de Jesus representa o povo da antiga Aliança que permaneceu
fiel a Deus e ao seu projeto. E o discípulo amado
representa o novo Povo de Deus, a comunidade dos
aceitam Jesus e o seguem. Jesus, qual irmão mais
velho, está para morrer sem deixar descendência.

O discípulo amado, o irmão mais novo, deverá acolher a “mulher” em sua casa, isto é o povo da antiga
Aliança e assim suscitar descendência a Jesus mediante o testemunho e a missão. Por meio de Maria
podemos também aceitar o seguimento a Jesus e
nos colocar à serviço do próximo e da comunidade.
Incentivar a partilha
Canto – Ensina Maria teu povo a escutar, desperta
teus filhos que o Pai quer falar.
2º MOMENTO: MEDITAÇÃO
Proclamar novamente a Leitura

(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Atualização da Palavra
O que esta Palavra diz para mim?

Refletir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras significativas, aplicar a mensagem hoje... SILÊNCIO

Dirigente – “Eia, pois, advogada nossa...”Contigo
sempre avante, pois ao te contemplarmos, sentimos
renovar em nós o ânimo, o estímulo, a coragem. Sabemos que podemos contigo contar, porque estás sempre pronta para nos ajudar, és nossa advogada, e, com
solicitude, nos defenderá, nos recomendando a Deus.
Incentivar a partilha
Canto – Eu canto louvando Maria, minha Mãe, a
ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi sem me
ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer.
3º MOMENTO: ORAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA
O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus diante da Palavra
lida e meditada? Conversar com Deus a partir do
texto, louvar, agradecer, pedir perdão... SILÊNCIO
Momento de falar com Deus

(motivar os participantes que façam sua oração em voz
alta, um de cada vez)

Canto – Ave cheia de graça, ave cheia de amor, Salve
ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor (2x)
Dirigente - “Esses vossos olhos misericordiosos
a nós volvei! ” Maria, pedimos que voltes para nós
teus olhos cheios de piedade, graça e perdão; contamos com teu valioso e indispensável auxílio, pois,
como Mãe, ampara, guarda e protege seus filhos.
4º MOMENTO: CONTEMPLAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA
Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
SILÊNCIO - Motivar um profundo silêncio para que
cada um se permita ouvir o chamado de Deus para um
novo compromisso diante da Palavra. Seja guardado no
coração para ser colocado em prática no dia a dia. O
compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.
Dirigente – “E depois deste desterro...” Tu que
soubeste o gosto do “desterro”, da fuga necessária
para salvar teu Filho no Egito, experimentaste, longe
de tua pátria, a solidão, o isolamento e, melhor que

ninguém, tens sabedoria para nos ensinar a confiar
e a construir um novo céu e uma nova terra, como
peregrinos que somos enquanto aqui vivemos.
Incentivar a partilha.
Canto – Ave cheia de graça, ave cheia de amor, Salve
ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor (2x)
Dirigente – “Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso
ventre...” Suplicamos a ti, ó mãe, ajudai-nos a fim de
que nos mantenhamos firmes e corajosos, seguindo
sempre os ensinamentos de teu filho, Jesus, para que
tenhamos d’Ele mesmos pensamentos e sentimentos
(Fl 2, 5), totalmente a Ele configurados, de modo que
possamos dizer: “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo,
pois é Cristo que vive em mim. ” (Gl 2, 20).
Pai Nosso
Todos – “Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre
Virgem Maria! ” Tu és a pura expressão da doçura e
da bondade; estás assentada no cume das virtudes;
és abismos de graças, oceano de carismas. (Santo
Amadeu).
Oração – “Rogai por nós, santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém. ” A ti, que és Mãe e Rainha, fazemos um último pedido: recomende-nos ao teu Filho, Jesus, Rei
e Senhor do universo, para que mereçamos receber
um lugar no Seu Reino. Amém.
Canto – Ave cheia de graça, ave cheia de amor, Salve
ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor (2x)
Mãe do criador, rogai, Mãe do salvador, rogai, do
libertador, rogai por nós, Mãe dos oprimidos, rogai, Mãe dos perseguidos, rogai, Mãe dos desvalidos, rogai por nós.

48º ENCONTRO
Dogmas Marianos

Acolhida e apresentação - Criar um ambiente
acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto – Bem-vindo irmão, você completa nossa alegria. Sinta-se bem, seja feliz em nossa companhia.
Saudação - Em nome do Pai e do Filho...
Canto – Pelas estradas da vida...
Dirigente – Como tem sido bonito os nossos encontros de Leitura Orante aprofundando os Dogmas
Marianos. Maria nos mostra o Caminho do Seu Filho
Jesus. Celebremos com toda a Igreja no Brasil, o
Ano Mariano, na certeza que Maria, a perfeita discípula e seguidora de Jesus, caminha conosco.
Leitor – O Dogma da Assunção de Maria foi declarado por Pio XII em 1/11/1950, como Coração do
Caminho de fé percorrido por toda Igreja sobre o
destino final de Maria. Assim reza a Fórmula Dogmática: “Definimos ser dogma divinamente revelado:
que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprido o curso e sua vida terrena, foi assunta
em corpo e alma à gloria celestial”.
Todos – Maria no céu, para estar mais próxima e
intimamente de nós, é ajuda constante em nossa
luta e caminhada.

RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção,
seja em nossa família? Em nossa comunidade? No
bairro? Na cidade? No país? Incentivar a partilha
Dirigente – Diante de tantos desafios do nosso dia-a-dia, há uma esperança que nos anima. A Assunção de Maria, anuncia que ela tem um lugar especial
na comunhão dos santos, como uma confirmação
de Deus de sua opção de vida. O corpo de Maria,
foi transformado e assumido por Deus, embora não
saibamos os detalhes, o importante é crer que ela já
está glorificada junto de Deus, toda inteira.
Leitor - A Assunção de Maria foi o resultado do seu
peregrinar neste mundo. Cada vez que ela dava novos passos para seguir Jesus, na realização da vontade de Deus, em plena fidelidade. Será que acontece algo parecido conosco? Se assim for, Deus
nos acolhe, toma-nos pela mão, assume-nos e nos
transforma, e Maria é para nós Mãe e Mestra.
Canto – Uma entre todas foi a escolhida...
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente – O Livro do Apocalipse retrata a mulher
grávida, que podemos identificar com Maria e a comunidade que luta contra o dragão, símbolo do mal,
sofrimento, dor, fome… Maria está relacionada à vida
das comunidades, e, portanto, é vista como defensora da vida do discipulado de Jesus. Ela é modelo
para as comunidades que enfrentam mesmos desafios e lutas. Imitá-la, a ela se dedicar, faz de nós, indiscutivelmente, preciosos instrumentos de Deus na
construção de um mundo mais justo e fraterno.
1º MOMENTO: LEITURA
Canto – Maria de Deus, Maria da gente, Maria
da singeleza da flor. Vem caminhar, vem com teu
povo, de quem provaste a dor.
Leitura do Livro do Apocalipse 12, 1-6
O que diz a Palavra?
Procurar conhecer os elementos fundamentais do
texto.Trocar impressões e dúvidas sobre o teor do
texto: contexto, lugares, pessoas. (Não é momento

de interpretação do texto)

Dirigente – Apocalipse é uma palavra grega que
significa revelação. Esse texto sagrado quer abrir os
olhos das pessoas, torná-las conscientes da exploração e opressão a que são submetidas, estimulando-as à resistência. O Livro do Apocalipse mostra que
nossa história e caminhada tem um final feliz. Mesmo
que exista entre nós conflitos e contradições, Deus é
o Senhor, e o Cordeiro venceu a morte para sempre.
O mundo novo já nasceu. O destino de Maria é o
destino de todos. Ser glorificados em Cristo gozar da
plenitude da vida. Incentivar a partilha.
Canto – Ensina Maria teu povo a escutar, desperta
teus filhos que o Pai quer falar.
2º MOMENTO: MEDITAÇÃO
Proclamar novamente a Leitura

(um pouco mais devagar que a primeira vez)

Atualização da Palavra – O que esta Palavra diz
para mim? Refletir, aprofundar a Palavra, repetir as
palavras significativas, aplicar a mensagem hoje...
SILÊNCIO
Dirigente – Onde a vida se encontra ameaçada e
os corpos, sofridos, voltemos nosso olhar para o
Dogma da Assunção. Os corpos sofridos de hoje,
entre outros são: o corpo da mulher, degradado pela
prostituição e pela cultura machista em geral; o corpo do operário explorado; o corpo do jovem, pela
droga e a violência; o corpo do preso torturado; o
corpo da criança pelo abuso sexual e o abandono.
Incentivar a partilha.
Canto – Eu canto louvando Maria, minha Mãe, a
ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi sem me
ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer.
3º MOMENTO: ORAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA
O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus diante da Palavra lida e meditada? Conversar com Deus a partir do
texto, louvar, agradecer, pedir perdão... SILÊNCIO
Momento de falar com Deus (motivar os participantes
que façam sua oração em voz alta, um de cada vez)
Canto – Maria da Assunção, escuta a nossa voz. E
pede proteção pra cada um de nós (bis)
Dirigente – Que ao compreender e viver o Dogma
da Assunção, sejamos mais filhos de Maria, mais
Eucarísticos, portanto, mais fraternos; curados de
toda cegueira para que vejamos a presença de Deus
em nosso próximo, e assim participemos das alegrias do Reino inaugurado por Aquele que nos abre
as portas da felicidade e da eternidade!
4º MOMENTO: CONTEMPLAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA
Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
SILÊNCIO - Motivar um profundo silêncio para que
cada um se permita ouvir o chamado de Deus para um
novo compromisso diante da Palavra. Seja guardado
no coração para ser colocado em prática no dia a dia.
O compromisso é pessoal, não é preciso partilhar.
Dirigente – O Dogma da Assunção estimula a nossa fé, especialmente nos momentos de crise. Sabemos que Deus assumiu e transformou tudo de bom
que Maria construiu aqui na terra, até o seu corpo.
Olhando para Maria, ressuscitada e glorificada, que
seguiu os passos de seu Filho Jesus, a gente se
anima a lutar pelo bem, pela verdade e pela justiça.
Incentivar a partilha
Canto – Com minha Mãe estarei na santa glória
um dia, junto a Virgem Maria, no céu triunfarei. No
céu, no céu com minha Mãe estarei...
Dirigente – O significado da Assunção no plano da
vida social de hoje nos leva a refletir sobre
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o imenso valor da vida humana, destinada a participar como Maria assunta, da vida eterna de Deus;
a dignidade do corpo humano. A grandeza que ganham os pobres e as mulheres à luz d’Aquela que foi
exaltada, por ter sido precisamente pobre e mulher;
e por fim, a força particular que tem para as lutas de
cada dia pela dignidade humana a esperança cristã,
confirmada pela Assunção da Virgem... Pai Nosso...
Todos – Que um dia possamos ser acolhidos por
Maria na porta da eternidade, no céu.
Oração – Obrigado, Maria, porque tu já estás junto
de Jesus ressuscitado, olhando por nós, os peregrinos neste mundo. Obrigado por nos mostrares que
o amor é definitivo, que Deus assume e transforma
tudo o que somos e o bem que fazemos. E que, ao
final, permanecerão o amor e sua obra. Amém.
Canto – Minh’alma dá glórias ao Senhor...

49º ENCONTRO
Dogmas Marianos

Acolhida e apresentação
Canto – Bem-vindo irmão, você completa nossa alegria. Sinta-se bem, seja feliz em nossa companhia.
Saudação - Em nome do Pai e do Filho...
Canto – Pelas estradas da vida...
Dirigente – A entrada de Maria de corpo e alma no
céu, leva-nos a refletir sobre a beleza, dignidade e a
sacralidade da vida, desde a sua concepção até seu
declínio natural.

Canto – Eu vim para que todos tenham vida...
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente – Os Bispos reafirmam posição firme e
clara da Igreja “em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua
concepção até a morte natural” e, desse modo lembra condenam “todas e quaisquer iniciativas que
pretendam legalizar o aborto no Brasil”.
1º MOMENTO: LEITURA
Canto – O meu Espírito conduz quem ouve a voz do
Filho meu. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (bis)
Leitura da 1ª Carta aos Coríntios 6, 19-20
O que diz a Palavra? Procurar conhecer os elementos fundamentais do texto.Trocar impressões
e dúvidas sobre o teor do texto: contexto, lugares,
pessoas. (Não é momento de interpretação do texto)
Dirigente – No contexto da primeira Carta aos Coríntios, a comunidade de Corinto é convocada a ser
portadora do Reino de Deus mediante relações justas entre as pessoas. Paulo afirma que a sociedade
injusta jamais chegará ao Reino de Deus (cf. 1 Cor
6, 9-10). A comunidade justa é chamada a tratar o
seu corpo como lugar da glória de Deus. O corpo de
cada pessoa é lugar “onde Deus mora”, e por isso
deve ser testemunha da Aliança com Ele. Todos nós
somos chamados a cuidar da justiça social, ou seja,
do “corpo social”, lugar destinado a criar relacionamentos de justiça e fraternidade entre as pessoas.
Incentivar a partilha.

Leitor – Maria permanece vitalmente unida a Jesus,
completa e inteiramente, além dos limites da morte.
“No corpo de Maria glorificada, a criação material
começa a participar do corpo ressuscitado de Cristo”. (Lumen Gentium n. 50)

Canto – Feliz de quem caminha tendo Deus no coração. Quem faz da sua vida uma eterna procissão (bis).

Todos – Deus antecipou em Maria, na sua Assunção, o que vai dar a todas as pessoas do Bem, no
final dos tempos.

(um pouco mais devagar que a primeira vez)

RECORDAÇÃO DA VIDA!
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção,
seja em nossa família? Em nossa comunidade? No
bairro? Na cidade? No país? Incentivar a partilha
Dirigente – A humanidade assistiu, nesses dois últimos séculos guerras terríveis, destruição maciça da
vida humana, a exploração de nossa ecologia e a
ameaça constante de guerra nuclear.
Leitor – Atualmente vimos a vida ser ameaçada de
muitas maneiras, seja pelo desemprego, nas prisões,
pela violência, pelas guerras e imigrações. Grande
parte dessa situação deve-se a decisões dos governantes em troca de interesses próprios, de lucro e
de maior ascensão ao poder. A Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB, recentemente se posicionou contra a liberação do aborto em nosso pais
“Pela vida, contra o aborto”. Nosso Deus é o Deus
da Vida. Maria, Mãe de Deus é modelo de fidelidade no cuidado com a vida humana, por isso Deus
cuidou d’ela na integridade e unidade do seu corpo.
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2º MOMENTO: MEDITAÇÃO
Proclamar novamente a Leitura

Atualização da Palavra – O que esta Palavra diz
para mim? Refletir, aprofundar a Palavra, repetir as palavras significativas, aplicar a mensagem hoje... SILÊNCIO
Dirigente – O corpo de cada pessoa é parte do corpo de Cristo. E no corpo de todas as pessoas habita
o Espírito Santo. Portanto, toda violência contra o
próprio corpo ou contra o corpo dos outros é uma
mutilação do corpo de Cristo e uma profanação do
Espírito que habita em cada um de nós e em todos.
Incentivar a partilha.
Canto – Eu vim para que todos tenham vida, que
todos tenham vida plenamente.
3º MOMENTO: ORAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA
O que a Palavra me leva a dizer a Deus?
Qual a resposta que damos a Deus diante da Palavra lida e meditada? Conversar com Deus a partir do
texto, louvar, agradecer, pedir perdão... SILÊNCIO
Momento de falar com Deus (motivar os participantes que façam sua oração em voz alta, um de cada vez)
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Canto – Preenche meu ser (bis) Espírito unge meu
ser. Em ondas de amor, ó vem sobre mim! Espírito
unge meu ser!
Dirigente – Pelo Batismo Deus faz em nós morada, para nos comunicar pelo Seu Espírito o que de
melhor possui, para que nossa vida a Jesus seja
conformada, na fidelidade e resposta ao Seu infinito
amor. Renovemos a alegria de sermos batizados e
templos do Espírito Santo, também reconhecendo
em cada pessoa, a imagem e semelhança de Deus.
4º MOMENTO: CONTEMPLAÇÃO
Proclamar novamente a LEITURA
Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
SILÊNCIO - Motivar um profundo silêncio para que cada
um se permita ouvir o chamado de Deus para um novo
compromisso diante da Palavra. Seja guardado no coração
para ser colocado em prática no dia a dia. O compromisso
é pessoal, não é preciso partilhar.
Dirigente – É mais do que tempo de vivermos esta
verdade: somos morada de Deus. Cada notícia de
violência contra a vida, em pequena ou grande dimensão, é uma agressão e um atentado ao próprio
Deus que nos criou por Amor, para que construamos relações mais humanas, justas e fraternas.
Incentivar a partilha.
Canto – Quando o Espirito de Deus soprou, o
mundo inteiro iluminou, esperança da 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.
Dirigente – Maria é a mulher de Nazaré, mãe e educadora do Messias. Ele se torna perfeita discípula de
Jesus, que ouve a Palavra, medita e a põe em prática. Age também como mãe da comunidade. Deus
assume de tal maneira sua pessoa e sua missão que
Maria hoje está glorificada junto de seu Filho e dos
santos, pela Assunção.
Pai Nosso
Todos – Quando somos cristãos de coração, amamos a Deus sobre todas as coisas, com nossa alma,
força e entendimento, e este amor se torna concreto
quando o expressamos também em relação ao nosso próximo.
Oração – Ajudai-nos Senhor, a sermos cristãos de
verdade. Assim o seremos, quando soubermos valorizar a pessoa humana e não medirmos esforços
na promoção de sua dignidade, desde a concepção até o seu declínio natural. E o seremos também
quando soubermos falar menos, agir mais, e se for
preciso falar ou calar, que seja apenas o necessário,
e para isto, precisamos de sobriedade e da sabedoria que nos vem do Espírito. Amém.
Canto – Cantar a beleza da vida, presente do amor
sem igual: Missão do teu povo escolhido! Senhor,
vem livrar-nos do mal!
Vem dar-nos teu Filho, Senhor
Sustento no pão e no vinho
E a força do Espírito Santo
Unindo teu povo a caminho!

