94º ENCONTRO
CREIO NA SANTA IGREJA CATÓLICA
Dir.: Irmãos e irmãs, somos chamados à ser
Igreja, Povo de Deus a caminho. da Palavra
de Deus que nos conduzirá a rezar sobre a
Santa Igreja Católica. Ela é como uma Mãe
que acolhe suas filhas e filhos.
Saudação: Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Agora é tempo de ser Igreja,
caminhar juntos, participar!
Dir.: Crer que a Igreja é “santa” e católica”,
e que ela é “una” e “apostólica” (como acrescenta o Símbolo niceno-constantinopolitano)
é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Leitor 1: A palavra “Igreja” (ekklésia do grego) significa convocação.
Dir.: No Antigo Testamento esse termo é
usado para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do
Sinai, onde Israel recebeu a Lei e foi constituído por Deus como povo santo. (cf. Ex 19)
Todos: A Igreja é o povo que Deus reúne no
mundo inteiro.
Dir.: Professemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai, todo poderoso...
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Dir.: Vamos neste momento recordar quais
acontecimentos de cada dia, suas angústias e
esperanças, suas alegrias e tristezas, as lembranças marcantes da comunidade, da Igreja
e dos povos que são sinais de Deus para nós.
Incentivar a partilha
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Canto: É missão de todos nós, Deus chama
eu quero ouvir a sua voz (2x)
ILUMINAÇÃO BÍBLICA
Proclamação do Livro do Êxodo 7,1-6
Dir.: A libertação do Egito não se resume em
fazer sair um povo da escravidão para a liberdade: a caminhada que Javé começou com
este Povo no Egito aponta para o compromisso com Deus e com os homens; aponta
para a construção de um Povo que não só
conquista a sua liberdade, mas se torna testemunha de Deus, sinal de Deus, sacerdote
de Deus no meio do mundo.
Silêncio
O que diz a Palavra?
Dir.: A iniciativa em primeiro lugar é de Deus.
É Javé que convoca Moisés - o intermediário
entre Deus e o Povo - para a montanha e propõe, através dele, uma “aliança”. A iniciativa
de estabelecer laços de comunhão e de familiaridade com o seu Povo é sempre de Deus.
Essa “aliança” que Deus propõe é,
em segundo lugar, uma realidade que envolve toda a história do Povo. As palavras de
proposição da “aliança” aparecem em três
estrofes, cada uma das quais abarca um tempo: passado, presente e futuro. É uma relação que aponta à totalidade da caminhada
do Povo de Deus.
A primeira estrofe (vers. 4) refere-se
ao passado. Faz referência à libertação da
escravidão do Egito (“vistes o que Eu fiz no
Egito”), à presença e assistência amorosa
de Deus ao longo da marcha pelo deserto
(“como vos transportei sobre asas de águia”)
e ao chamamento à comunhão com o próprio
Deus (“e vos trouxe até Mim”). Tudo isso resulta do “compromisso” que Deus assumiu
com Israel, ainda antes da “Aliança” do Sinai.
A segunda estrofe (vers. 5a) refere-se ao presente. Javé convida Israel a aceitar
estabelecer com Deus laços privilegiados de
comunhão e de familiaridade. Para que isso

aconteça, Deus pede a Israel que escute a
sua voz e guarde a “aliança” (os mandamentos de Deus são as exigências com que o
Povo se deve comprometer).
A terceira estrofe (vers. 5b-6) refere-se
ao futuro. Se Israel aceitar comprometer-se
com Deus numa “aliança”, Deus oferecerá ao
Povo uma relação especial, que o tornará o
Povo eleito de Deus, um reino de sacerdotes
e uma nação santa. Entre todos os povos da
terra, Israel passará a ser o Povo eleito, que
Deus escolheu entre todos os povos da terra
para com ele manter uma relação única. Será
também um reino de sacerdotes - quer dizer,
um Povo cuja missão é testemunhar Deus e
torná-lO presente no mundo. Será finalmente uma nação santa - quer dizer, um Povo “à
parte”, separado do convívio dos outros povos para se dedicar exclusivamente ao serviço de Javé.
Todos: A iniciativa de estabelecer laços de
comunhão e de familiaridade com o seu Povo
é sempre de Deus.
MEDITANDO A PALAVRA
Dir.: Para meditar a Palavra vamos repetir as
palavras do texto que mais nos tocou e pensar como colocá-la em prática.
Proclamar novamente a Leitura
(um pouco mais devagar que a primeira vez)
Silêncio

Dir.: O Povo que aceita o compromisso da
“Aliança” com Deus, é um Povo que é propriedade de Deus, que aceita ficar ao serviço de Deus. A sua missão é testemunhar o
projeto salvador de Deus diante de todos os
povos da terra.
Incentivar a partilha.
Canto: Somos gente da esperança, que
caminha rumo ao Pai. Somos povo da
Aliança, que já sabe aonde vai.
De mãos dadas a caminho porque juntos
somos mais, Pra cantar o novo hino, de
unidade, amor e paz.
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PALAVRA DOS PADRES
E DOUTORES DA IGREJA
Dir.: Deus escolheu Israel como seu povo, e
com ele estabeleceu uma aliança. Tudo isso,
porém, aconteceu em preparação para a
nova aliança em Cristo. A Igreja, sua esposa,
é o Novo Povo de Deus.
Todos: Vem do Líbano, ó esposa, és toda
bela e não há em ti mancha alguma.
Leitor 1: Segundo o papa São Leão Magno,
“todos os que renasceram em Cristo obtiveram, pelo sinal da Cruz, a dignidade real e,
pela unção do Espírito Santo, receberam a
consagração sacerdotal”.
Leitor 2: Nas palavras de Santo Inácio de
Antioquia, a Igreja é a construção de Deus:
“Sois pedras do Templo do Pai, juntas para a
construção de Deus Pai, elevados às alturas
pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a Cruz,
servindo-vos da corda do Espírito Santo”.
Leitor 3: Como ele mesmo completa, sejamos todos nesta caminhada rumo ao céu,
“companheiros de viagem, portadores de
Deus, portadores do templo, portadores de
Cristo, portadores de coisas sagradas, em
tudo ornados com os preceitos de Jesus Cristo”.
ORAÇÃO
Proclamar novamente a Leitura
Dir.: Elevemos ao Senhor as nossas orações
em forma de súplica, louvor, agradecimento,
pedido ou perdão. Qual a resposta que damos a Deus diante da Palavra lida e meditada? (Tempo para ouvir as orações)
Canto: Meu coração é para Ti, Senhor (3x)
Porque Tu me deste a vida, porque Tu me
deste o existir, Porque Tu me destes o
carinho, me deste o amor.
CONTEMPLAÇÃO
Dir.: Em um profundo silêncio se permita ouvir o chamado de Deus para um novo
compromisso diante da Sua Palavra. O compromisso é pessoal e não é preciso partilhar.
(Tempo para reflexão em silêncio)

Oração: A messe é grande e os operários são
poucos. Peçamos que o Senhor envie operários para a messe, mas antes, coloquemo-nos
com alegria e generosidade nesta missão.
Façamos nossa parte com zelo, amor e alegria, pois assim exige a evangelização. Não
há “desemprego no campo missionário”
Canto: Vem que a terra espera quem possa
e queira realizar. Com amor, a construção
de um mundo novo, muito melhor.
Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus
irmãos, Iremos nós e o teu amor
vai construir, enfim a paz

95º ENCONTRO
CREIO NA SANTA IGREJA CATÓLICA
Dir.: Papa Francisco afirma que a Igreja foi
fundada por Jesus Cristo, mas a sua preparação na história começou muito antes. Com
Abraão, Deus dá início a um povo que levará a sua bênção a todas as famílias da terra.
Um povo no qual nascerá Jesus. Nós que fazemos parte deste Povo, que é uma grande
família. Iniciemos este nosso encontro com fé
e alegria.
Saudação: Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Agora é tempo de ser Igreja,
caminhar juntos, participar!
Dir.: A Lumen Gentium (LG) - Luz dos Povos
- é um dos Documentos do Concílio Vaticano
II com fundamental importância para a caminhada evangelizadora da Igreja.
“Em qualquer época e em qualquer povo é
aceito por Deus todo aquele que o teme e
pratica a justiça. Aprouve contudo a Deus
santificar e salvar todas as pessoas não singularmente, sem nenhuma conexão uns com
os outros, mas constituí-los num povo, para
que o conhecesse na verdade e santamente
os servisse.

Canto: É missão de todos nós,
Deus chama eu quero ouvir a sua voz (2x)

Todos: Escolheu, por isso a Israel como o seu
povo.

Dir.: Como Povo de Deus, é preciso reconhecer a Sua presença na Sua aparente ausência. É preciso ouvir sua voz, guardar a Aliança e pôr-se a caminho, em total fidelidade a
Ele, como que “embarcando na aventura da
Aliança”. Como correspondo à Aliança de
Amor de Deus conosco? Percebo a presença
de Deus em minha vida, na vida da comunidade?

Leitor 1: Estabeleceu com ele uma Aliança,
e o instruiu passo a passo. Tudo isso, porém,
aconteceu em preparação e figura aquela
nova e perfeita Aliança que se estabeleceria
em Cristo.

Pai Nosso...
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Canto: Agora é tempo de ser Igreja,
caminhar juntos, participar!

Dir.: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que
estabelecerei com a casa de Israel e a casa de
Judá uma nova Aliança... Porei a minha lei nas
suas entranhas e a escreverei nos seus corações e serei o seu Deus e eles serão o meu
povo... (LG 9)
Canto: O povo de Deus no deserto andava,
mas a sua frente alguém caminhava. Também
sou teu povo Senhor, e estou nesta estrada,
Tú és alimento na longa jornada.
Dir.: Professemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai, todo poderoso...
Canto: Eis-me aqui Senhor, pra fazer Tua
vontade, pra viver no Teu amor!
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Dir.: Vamos neste momento recordar quais
acontecimentos de cada dia, suas angústias e
esperanças, suas alegrias e tristezas, as lembranças marcantes da comunidade, da Igreja
e dos povos que são sinais de Deus para nós.
Incentivar a partilha
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus
pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés
Senhor, luz para o meu caminho!
ILUMINAÇÃO BÍBLICA
Proclamação do Livro do profeta
Jeremias 30, 18-22
Dir.: Deus estabeleceu com Seu Povo a Eterna Aliança, constituindo o mesmo como Povo
Sacerdotal e Ministerial. O novo Povo de
Deus é uno e universal e é formado por todos
os que creem, e não é constituído por iniciativa humana, mas dentro do próprio Plano de
Deus, logo Povo Deus tem origem divina.
Silêncio
O que diz a Palavra?
Dir.: O profeta Jeremias participou de um
momento decisivo e dramático na história de
seu povo: a destruição de Jerusalém e a deportação de sua gente para a Babilônia, em
587 a.C.
Em meio à crise pois isso representou
um horror, diante da promessa de Deus, Jeremias se queira de Deus, pois o fazia profeta
da destruição e da desgraça. A crise exige
olhar e rever o passado para compreender a
história à luz da palavra profética. Deus cumpriu também a outra parte da promessa: Jeremias também foi profeta de salvação e de
ressurgimento (Jr 30-31). Este texto retrata
a esperança de Jeremias na reunificação do
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povo eleito, e na recuperação da sua soberania. A Aliança de Deus com seu povo confirma a reencontrada liberdade, na fidelidade
a Deus, tão esperada pelo profeta. É nesse
contexto extremamente fértil que a Palavra
de Deus vai brotando no coração do seu
povo.
Todos: “Vocês serão o meu povo e eu serei o
Deus de vocês”.
MEDITANDO A PALAVRA
Dir.: Para meditar a Palavra vamos repetir as
palavras do texto que mais nos tocou e pensar como colocá-la em prática.
Proclamar novamente a Leitura
(um pouco mais devagar que a primeira vez)
Silêncio
Dir.: Deus estabeleceu com Seu Povo a Eterna Aliança, constituindo o mesmo como Povo
Sacerdotal e Ministerial. O novo Povo de
Deus é uno e universal e é formado por todos
os que creem, e não é constituído por iniciativa humana, mas dentro do próprio Plano de
Deus, logo Povo Deus tem origem divina.
Incentivar a partilha.
Canto: Como são belos, os pés do mensageiro, que anuncia a paz, como são belos os
pés do mensageiro, que anuncia o Senhor!
PALAVRA DOS PADRES
E DOUTORES DA IGREJA
Dir.: Os profetas anunciaram uma nova e
eterna Aliança. Esta Aliança Nova, Cristo a
instituiu.
Todos: Ó paraíso do grande Construtor, cidade do Rei santo, desposada com Cristo imaculado, Virgem puríssima.
Leitor 1: “Depois de confessar a fé na bem-aventurada Trindade, confessas crer na Santa
Igreja Católica, a qual não é outra senão a
congregação de todos os santos” (antiga exposição sobre o Símbolo da fé).
Leitor 2: É Santo Agostinho quem melhor nos
explica: “Desde há muito existe a Igreja. Ela
existe na terra desde que foram chamados
os primeiros santos. Foi constituída por Abel.
Depois foi constituída pela família de Noé.
Em seguida por Abraão. Mais tarde, a Igreja
foi constituída pelo povo de Israel. E assim se
chegou a nosso Senhor Jesus Cristo”.
Leitor 1: Conclui Santo Agostinho: “porque a
Igreja é todo o povo dos santos que pertencem a uma mesma cidade, e esta cidade é o
corpo de Cristo, e a cabeça é Cristo”.
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ORAÇÃO

96º ENCONTRO

Proclamar novamente a Leitura

CREIO NA SANTA IGREJA CATÓLICA

Dir.: Elevemos ao Senhor as nossas orações
em forma de súplica, louvor, agradecimento,
pedido ou perdão. Qual a resposta que damos a Deus diante da Palavra lida e meditada?
(Tempo para ouvir as orações)

Dir.: Sem a ajuda do Espírito Santo, não é
possível descobrir o sentido que a Palavra de
Deus para nós. Que alegria esse nosso encontro de Leitura Orante da Palavra de Deus.
Como Igreja reunida, povo de Deus, saudemos a Trindade Santa:

Canto: Vem Senhor, vem nos salvar, com o
teu povo, vem caminhar. Contigo o deserto é
frágil, a terra se abre em flor, só Tu és nossa
esperança, és nossa libertação.

Saudação: Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.

CONTEMPLAÇÃO
Dir.: Em um profundo silêncio se permita
ouvir o chamado de Deus para um novo
compromisso diante da Sua Palavra. O compromisso é pessoal e não é preciso partilhar.
(Tempo para reflexão em silêncio)
Canto: Somos gente da esperança, que caminha rumo ao Pai. Somos povo da Aliança,
que já sabe aonde vai. De mãos dadas a
caminho, porque juntos somos mais, Pra cantar o novo hino, de unidade, amor e paz.
Dir.: A missão é uma paixão por Jesus e simultaneamente uma paixão pelo Seu povo.
Fascinados por este modelo, queremos inserir-nos a fundo na sociedade, partilhamos a
vida com todos, ouvimos as suas preocupações, colaboramos material e espiritualmente nas suas necessidades, alegramo-nos com
os que estão alegres, choramos com os que
choram e comprometemo-nos na construção
de um mundo novo, lado a lado com os outros...” (EG, n.269 – Papa Francisco).
Pai Nosso...
Oração: Obrigado, Senhor, por nos ofereceres sempre o Teu amor, a Tua misericórdia,
por estar sempre conosco. Que sejamos no
mundo: Igreja numa relação amorosa com
Deus, fortalecendo os vínculos da comunhão
fraterna, proclamando que Jesus Cristo é a
luz dos Povos e não ela, na qual o Reino de
Deus ocupa o horizonte maior. Amém.
Canto: O povo de Deus também vacilou, ás
vezes custava a crer no amor.
O povo de Deus sorria e cantava
e nos louvores teu amor proclamava.
Também sou teu povo, Senhor
e estou nesta estrada,
cada dia mais perto da terra esperada.

Canto: Senhor eu sei que é teu este lugar,
todos querem te adorar, Toma tua direção,
Senhor vem ó Santo Espírito, os espaços
preencher, reverência a tua voz vamos fazer.
Podes reinar, Senhor Jesus oh sim,
O teu poder teu povo sentirá,
que bom Senhor, saber que estás
presente aqui, reina Senhor neste lugar.
Dir.: O que significa dizer “creio na Igreja”?
Leitor 1: A Igreja é a primeira e mais importante obra do Espírito Santo para fazer acontecer o projeto de Deus Pai.
Dir.: Primeiro, devemos compreender que
“eu creio”, “nós cremos” na Igreja não do
mesmo jeito que cremos em Deus. Cremos
na Igreja porque cremos no espírito Santo.
Cremos que a Igreja existe como fruto do
amor de Deus Pai.
Todos: Nela o Espírito nos chama à vida nova
pelo Batismo: nos investe de seus dons para
o testemunho da fé.
Leitor 1: Pela crisma, nos constitui como comunidade de discípulas e discípulos de Jesus
Cristo, em comunhão com ele. Na eucaristia,
nela somos perdoados de nossas fraquezas
e pecados no sacramento da Reconciliação;
nela somos convocados para o serviço da
comunidade eclesial pelo sacramento da Ordem.
Leitor 2: Dentro dela é abençoado o amor
humano para o cuidado com a vida no sacramento do Matrimonio, enfim, nela o Espírito
Santo nos assiste e santifica no sofrimento e
na dor da doença.
Todos: Como podemos ver, na Igreja estamos em casa!
Canto: Bem vindo irmã(o), você completa
nossa alegria, sinta-se bem, seja feliz em nossa companhia!
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Dir.: Professemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai, todo poderoso...
Canto: Creio, creio, creio Senhor,
mas aumentai a minha fé!
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Dir.: Vamos neste momento recordar quais
acontecimentos de cada dia, suas angústias e
esperanças, suas alegrias e tristezas, as lembranças marcantes da comunidade, da Igreja
e dos povos que são sinais de Deus para nós.
Incentivar a partilha

MEDITANDO A PALAVRA
Dir.: Para meditar a Palavra vamos repetir as
palavras do texto que mais nos tocou e pensar como colocá-la em prática.
Proclamar novamente a Leitura
(um pouco mais devagar que a primeira vez)
Silêncio
Dir.: “Deus nos adota como seu povo” para
ser “o nosso Deus”. Isso é motivo de muita
alegria para nós que trilhamos o Caminho de
Jesus. Ele nos apresenta o Pai, neste novo caminhar. Somos seu povo novo.

Canto: Senta comigo à minha mesa,
nutre a esperança, reúne os irmãos!
Planta meu reino, transforma a terra,
mas que coragem, tens minha mão!

Canto: Vem Senhor, vem nos salvar,
com o teu povo, vem caminhar!

ILUMINAÇÃO BÍBLICA
Leitura do Livro do Êxodo 6, 2-9

PALAVRA DOS PADRES
E DOUTORES DA IGREJA

Dir.: A Teologia do Êxodo parece querer nos
dizer, e efetivamente nos diz, que a caminhada ensinou o povo a conhecer e a reconhecer
Javé como seu verdadeiro Deus!

Dir.: A santa Igreja não é senão o lugar em
que o Espírito se manifesta e atua. Para realizar sua missão, o Espírito Santo “dota e dirige a Igreja mediante os diversos dons”.
Todos: Prometida na fé ao único Esposo, resplandeces e brilhas como a aurora.

Silêncio
O que diz a Palavra?
Dir.: Para o povo da Bíblia o acontecimento
fundante foi o Êxodo. Está aí a raiz de Israel
como nação e o eixo da Bíblia como história.
O Êxodo passou a integrar, como povo de
Deus, grupos sofridos que viviam à margem
da sociedade. Eram pastores que andavam
pelo deserto em busca de poço e de pastagens para seus rebanhos; famílias camponesas foram perdendo suas terras e passaram
a viver à margem, morando em tendas ou
barracos. Uma categoria social muito influente nos acontecimentos do Êxodo teria sido
os hapiru, grupos que viviam a margem da
sociedade, formados por pessoas que perderam suas terras, fugiram para as montanhas
a fim de se livrarem dos trabalhos forçados.
Criou uma nova realidade social e religiosa.
O Êxodo é a memória de muitas experiências
de libertação. Teve a participação de muitos
grupos, como pastores, escravos, operários,
mulheres, crianças e anciãos, entre outros.
Muitas tribos se juntaram para constituir o
povo de Deus.
Todos: “Tirar as cargas do Egito” é um gesto de Deus para nossa libertação. É fruto do
Espírito Santo de Deus que faz novas todas
as coisas!
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Incentivar a partilha.

Leitor 1: Segundo Santo Irineu, “onde está a
Igreja aí está também o Espírito; e onde está
o Espírito de Deus, aí está a Igreja e toda a
graça”.
Leitor 2: Santo Tomás de Aquino afirma:
“Observamos que em cada homem há uma
só alma e um só corpo, mas muitos membros.
Assim também a Igreja Católica é um só corpo com muitos membros. A alma que vivifica
este corpo é o Espírito Santo”.
Leitor 1: Conclui Santo Agostinho: “O quanto cada um ama a Igreja de Cristo, recebe o
Espírito Santo”.
ORAÇÃO
Proclamar novamente a Leitura

Sim, eu quero que o meu Amor
ajude o meu irmão.
A caminhar guiado por tua mão.
Em tua lei, em tua luz, Senhor!
CONTEMPLAÇÃO
Dir.: Em um profundo silêncio se permita ouvir o chamado de Deus para um novo
compromisso diante da Sua Palavra. O compromisso é pessoal e não é preciso partilhar.
(Tempo para reflexão em silêncio)
Canto: Ai de mim seu não disser, a verdade
que ouvi, ai de mim se eu me calar quando
Deus me mandar falar.
Dir.: Papa Francisco nos orienta como ser
Igreja, povo de Deus no meio do povo. Nossa vocação é viver a mesma missão de Jesus
: “A missão é uma paixão por Jesus ... e uma
paixão pelo Seu povo: Ele nos toma do meio
do povo e nos envia ao povo, de tal modo
que a nossa identidade não se compreende
sem esta pertença (EG n.268).
Pai Nosso...
Oração: Senhor, Deus da vida e do amor,
enviastes o vosso Filho para nos libertar das
forças da morte e conduzir-nos no caminho
da esperança.
Movei-nos pelo dom do vosso Espírito em
nossa missão de anunciadores e testemunhas
do Teu Projeto, que é de paz, de amor e de
justiça. Amém.
Canto:
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

Dir.: Elevemos ao Senhor as nossas orações
em forma de súplica, louvor, agradecimento,
pedido ou perdão. Qual a resposta que damos a Deus diante da Palavra lida e meditada? (Tempo para ouvir as orações)
Canto: Sim, eu quero que a luz de Deus
que um dia em mim brilhou
Jamais se esconda
e não se apague em mim o seu fulgor
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