100º ENCONTRO
CREIO NA SANTA IGREJA CATÓLICA
Dir.: É com grande graça que chegamos com
este encontro de hoje, sobre a Santa Igreja
de Deus, à centésima edição do encarte da
Leitura Orante. Louvado seja Deus por nossas comunidades que se reúnem para celebrar e meditar a Palavra, fonte inspiradora de
vida e santidade. Iniciemos todos:
Saudação: Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.

Leitor 1: “No Pentecostes, o Espírito faz os
Apóstolos saírem de si mesmos e transforma-os em anunciadores das maravilhas de Deus,
que cada um começa a entender na própria
língua. Além disso, o Espírito Santo infunde a
força para anunciar a novidade do Evangelho
com ousadia, em voz alta e em todo o tempo
e lugar, mesmo contracorrente” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 259).
Todos: “A missão parte do encontro com
Cristo e a Ele conduz. Ela é ‘partilha de alegria’” (DGAE, 23).

Canto: 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.

Canto: Vamos juntos construir fraternidade.
Trabalhando pela paz universal. Ser semente
de uma nova sociedade. Gente unida para
combater o mal. Formamos a Igreja viva, que
caminha para o Reino do Senhor.
Vivendo em comunidade, nós faremos este
mundo ser melhor.

Dir.: A confissão de fé no Espírito Santo é
seguida desde os tempos mais antigos pela
confissão de fé na Santa Igreja. A Igreja é
Templo do Espírito Santo, pois não é senão o
lugar em que o Espírito se manifesta e atua.
O Espírito é, portanto, a alma da Igreja.

Dir.: Professemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai, todo poderoso...

Leitor 1: “A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado”
Dir.: Como ensina Santo Tomás de Aquino,
observa-se que em cada homem há uma só
alma, um só corpo, porém muitos membros.
Assim também a Igreja Católica é um só Corpo formado por muitos membros que somos
nós, cada qual com seus talentos e carismas.
Mesmo sendo muitos, somos conduzidos
pelo mesmo Espírito Santo, a alma que vivifica esse Corpo.
Todos: “No ápice da missão messiânica de
Jesus, o Espírito Santo aparece, como aquele
que deve continuar agora a obra salvífica, radicada no sacrifício da cruz” (DGAE, 22)
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RECORDAÇÃO DA VIDA!
Dir.: Iluminados pelo Divino Espírito recordamos os 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: Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus.
Um é o Senhor! (Bis)
ILUMINAÇÃO BÍBLICA
Leitura dos Atos dos Apóstolos 2,1-12
Dir.: “O Mistério de Pentecostes, que justamente nós identificamos com aquele acontecimento, verdadeiro “batismo” da Igreja, não
termina com ele. De fato, a Igreja vive constantemente da efusão do Espírito Santo, sem

o qual ela esgotaria as próprias forças, como
uma barca à vela à qual faltasse o vento. O
Pentecostes renova-se de modo particular
em alguns momentos fortes, tanto em nível
local como universal, em pequenas assembleias ou em grandes convocações. A Igreja
conhece numerosos “pentecostes” que vivificam as comunidades locais: pensemos nas
liturgias, em particular nas que foram vividas
em momentos especiais para a vida da comunidade, nas quais a força de Deus se sentiu
de modo evidente, infundindo alegria e entusiasmo nos corações. Pensemos em tantos
congressos de oração, nos quais os jovens
sentem claramente a chamada de Deus a radicar a sua vida no seu amor, também consagrando-se inteiramente a Ele. Portanto,
não há Igreja sem Pentecostes. E gostaria
de acrescentar: não há Pentecostes sem a
Virgem Maria. Onde quer que os cristãos se
reúnam em oração com Maria, o Senhor dia
o seu Espírito” (Papa Bento XVI, Regina Cæli,
2010).
Silêncio

O que diz a Palavra?
Dir.: Com Maria, queremos nos deixar conduzir e animar pelo mesmo Espírito que impeliu os apóstolos a saírem de seu medo para
anunciar a verdade de Cristo. Não nos deixemos desanimar pelo medo e pelo desanimo.
Todos: “Pois esta é a vitória que venceu o
mundo: a nossa fé! (1Jo 5,4)
MEDITANDO A PALAVRA
Dir.: Para meditar a Palavra vamos repetir os
versículos do texto que mais nos tocaram e
refletir sobre como essa Palavra pode dar frutos em nossa vida.
Proclamar novamente a Leitura
(um pouco mais devagar que a primeira vez)
Silêncio
Incentivar a partilha.
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Canto: Vem Espírito Santo, vem!
Vem iluminar! (Bis)
Nossos caminhos, vem iluminar.
Nossas ideias, vem iluminar.
Nossas angústias, vem iluminar

Canto: Não dá mais pra voltar, o barco está
em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco
está em alto mar. Não dá mais pra negar o
mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte
que me leva pra frente é o amor de Deus

PALAVRA DOS PADRES
E DOUTORES DA IGREJA

Dir.: Concluímos mais este encontro na graça
que brota do Coração de Cristo. A Igreja é a
barca firme, nosso porto seguro, mãe e mestra da Verdade. Pelos mares da vida somos
guiados pelo Espírito que nos revela Cristo,
a Boa nova. Que aprendamos a amar mais
nossa Igreja, sacramento do Reino de Deus,
e mediação de salvação para tantos quantos
a ela acorrem feridos pelo pecado e pela injustiça.

Dir.: A Igreja é uma por sua “alma”: O Espírito Santo, que habita nos crentes, e que
plenifica e rege a Igreja. Ensina Santo Tomás
de Aquino que a unidade da Igreja resulta de
três causas, e essas causas são as virtudes teologais.
Leitor 1: “Primeiro, da unidade da fé. Todos
os cristãos que estão no Corpo da Igreja creem nas mesmas verdades. Lê-se: ‘Dizei a todos a mesma coisa, e não haja cisões entre
vós’” (1Cor 1,10).
Leitor 2: “Segundo, da unidade da esperança, porque todos firmam-se numa só esperança de alcançar a vida eterna. Diz o apóstolo:
‘Um só corpo e um só espírito, porque fostes
chamados na esperança da vossa vocação’”
(Ef 4,4).
Leitor 1: “Terceiro, da unidade de caridade,
porque todos estão congregados no amor de
Deus, e, entre si, pelo amor mútuo. Lê-se: ‘A
caridade que me destes, eu lhes dei, para que
sejam um, como nós somos um’” (Jo 17,22).
Todos: Ao aproximarmos de ti, esquecemos
todas as tristezas e provações, e perto de ti,
repousamos das tempestades que agitam as
ondas, ó Santa Mãe Igreja.
ORAÇÃO
Proclamar novamente a Leitura
Dir.: Elevemos ao Pai das misericórdias nossas orações em forma de súplica, louvor,
agradecimento, pedido ou perdão. Que resposta damos a Deus diante da Palavra lida e
meditada? (Tempo para ouvir as orações)
Canto: Jesus Cristo realiza a unidade. E não
quer que nós vivamos separados. Na união
teremos força pra vencer. E ajudar o nosso
irmão desamparado. Formamos a Igreja viva,
que caminha para o Reino do Senhor.
Vivendo em comunidade,
nós faremos este mundo ser melhor.
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)
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Pai Nosso...
Oração: Ó Deus, que nos destes a Igreja neste mundo como imagem da Jerusalém celeste, concedei que por esta comunhão sejamos
templos da vossa graça e habitemos um dia
em vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Canto: Quando a Igreja se levanta
Para exaltar o nome do Senhor Jesus
O céu e a terra, em harmonia
Irão cantar o nome do Senhor Jesus
O Espírito de Deus ao nosso encontro vem
E os anjos se levantam pra cantar também
Amém, glória ao nosso Deus
Santo é o nosso Deus, aleluia

101º ENCONTRO
CREIO NA SANTA IGREJA CATÓLICA
Dir.: Bem-vindos irmãs e irmãos para celebrarmos esse nosso encontro de fé e oração, bebendo da rica fonte da Palavra de Deus. Neste
encontro queremos continuar nossa meditação sobre o Mistério da Igreja, na qual somos
um só Corpo com Cristo, vivificado pelo Espírito. Façamos o sinal da Cruz dizendo:
Saudação: Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Tu anseias, eu bem sei, por salvação,
tens desejo de banir a escuridão,
abre, pois, de par em par teu coração
e deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar (2x)
Abre bem as portas do teu coração
e deixa a luz do céu entrar

Dir.: A Igreja é a casa de todos aqueles que
creem em Cristo como único Senhor e Salvador, e que se abrem a graça dispensada através dos sacramentos. Somos muitos, e cada
um de nós, criados à imagem e semelhança
do Criador, têm sua individualidade, e todos
somos agraciados pelos dons e carismas.
Leitor 1: “Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo” (1Cor 12,4-5).
Dir.: Na Igreja somos muitos, e há diferentes
atividades, mas servimos e somos agraciados
pelo mesmo Deus, que através de seu Espírito manifesta sobre nós seus dons e carismas,
em vista do bem de toda a comunidade. Assim, cada um, conforme a graça recebida de
Deus, deve servir ao próximo.
Todos: “O estilo de vida cristão não tinha
como finalidade o isolamento, mas a responsabilidade de favorecer um testemunho capaz de atrair outras pessoas” (DGAE 79).
Leitor 1: “O Espírito Santo opera a edificação do Corpo inteiro na caridade: pelas virtudes, que fazem agir segundo o bem; e pelas múltiplas graças especiais (chamadas de
carismas), por meio das quais ‘torna os fiéis
aptos e prontos a tomarem sobre si os vários
trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da Igreja’”
Todos: “Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele; se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele”
Canto: Eis-me aqui Senhor! (2x)
Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu Amor.
Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu amor.
Eis-me aqui Senhor!
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!
Dir.: Professemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai, todo poderoso...
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Dir.: Como comunidade unida e solidária
com a vida, dom de Deus, recordamos os
acontecimentos de cada dia, suas angústias
e esperanças, suas alegrias e tristezas, os fatos marcantes da comunidade, da Igreja e do
mundo que são sinais de Deus para nós.
Incentivar a partilha

Leitura Orante - Agosto 2019

Canto: Vai falar no evangelho Jesus Cristo,
aleluia! Sua palavra é alimento que dá vida,
aleluia! Glória a ti, Senhor.
Toda graça e louvor (Bis)
ILUMINAÇÃO BÍBLICA

Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos coríntios 1,10-17

Dir.: “Dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras! No
bairro, no local de trabalho, quantas guerras
por invejas e ciúmes, mesmo entre cristãos!
O mundanismo espiritual leva alguns cristãos
a estar em guerra com outros cristãos que se
interpõem na sua busca pelo poder, prestígio, prazer ou segurança econômica. Além
disso, alguns deixam de viver uma adesão
cordial à Igreja por alimentar um espírito de
contenda. Mais do que pertencer à Igreja inteira, com a sua rica diversidade, pertencem
a este ou àquele grupo que se sente diferente ou especial. Peçamos ao Senhor que nos
faça compreender a lei do amor. Que bom é
termos esta lei! Como nos faz bem, apesar
de tudo amar-nos uns aos outros! Sim, apesar
de tudo! A cada um de nós é dirigida a exortação de Paulo: ‘Não te deixes vencer pelo
mal, mas vence o mal com o bem’ (Rm 12,21).
E ainda: ‘Não nos cansemos de fazer o bem’
(Gl 6,9). Todos nós provamos simpatias e antipatias, e talvez neste momento estejamos
chateados com alguém. Pelo menos digamos ao Senhor: ‘Senhor, estou chateado com
este, com aquela. Peço-Vos por ele e por ela’.
Rezar pela pessoa com quem estamos irritados é um belo passo rumo ao amor, e é um
ato de evangelização. Façamo-lo hoje mesmo. Não deixemos que nos roubem o ideal
do amor fraterno” (Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, 98,101).
Silêncio
O que diz a Palavra?

Dir.: “A credibilidade da comunidade se embasava no seu testemunho de comunhão,
que se exprimia na fidelidade ao ensinamento dos apóstolos, na liturgia celebrada, na
diaconia da caridade fraterna, na martiria da
fé e da esperança, comprometidas com a justiça do Reino de Deus e na mistagogia da autêntica vida cristã que se faz missão, profecia
e serviço” (DGAE 81) Digamos juntos:
Todos: Não a divisão entre nós!
MEDITANDO A PALAVRA
Dir.: Para meditar a Palavra vamos repetir os
versículos do texto que mais nos tocaram e
refletir sobre como essa Palavra pode dar frutos em nossa vida.
Proclamar novamente a Leitura
(um pouco mais devagar que a primeira vez)
Silêncio
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Incentivar a partilha.

Canto: A nós descei, Divina Luz.
A nós descei, Divina Luz.
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
PALAVRA DOS PADRES
E DOUTORES DA IGREJA
Dir.: Meditemos à luz da Tradição da Igreja as
palavras de São Gregório Nazianzeno sobre
a unidade do Corpo de Cristo
Leitor 1: “O descaramento dividiu os membros da Igreja e separou os irmãos. Mas introduzem ainda muitos Cristos no lugar do
único Cristo. Como remediar tal situação?”
Leitor 2: “A ordem estabeleceu que também
na Igreja exista os Pastores; que alguns governem e outros sejam governados; que alguém seja a Cabeça, e outros sejam os pés,
mãos, olhos, etc. E assim como no corpo os
membros não estão separados uns dos outros, mas todos formam um só corpo, nem
todos exercem a mesma função, necessitando uns dos outros, assim deve ser entre nós
que formamos o comum corpo de Cristo”.
Leitor 1: “Há os que mandam e presidem, e
os que obedecem e são guiados; sendo, porém, uns e outros, uma só realidade no único
Cristo e por isso estamos unidos com o mesmo Espírito”.
Todos: Ó Santa Mãe Igreja, recobramos o
ânimo na tua doutrina santa, na única fé e na
verdade de Deus.
ORAÇÃO

Proclamar novamente a Leitura

Dir.: Como Igreja orante, nos dirijamos ao
Pai, fonte de toda a santidade, apresentando-lhe nossos agradecimentos e súplicas a
partir dessa Palavra que nos fala ao coração.
Canto: Aquele que vos chamou!
Aquele que vos chamou! É fiel, é fiel.
Fiel é Aquele que vos chamou.
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: O Senhor me chamou, e eu respondi: eis-me aqui! O Senhor me chamou, e eu
respondi: “eis-me aqui, Senhor”! Para levar a
palavra que faz, tudo na vida ser bem melhor. Para anunciar novo tempo e viver, nova
proposta que vem de Deus.

Dir.: Concluímos este encontro sobre a nossa
fé na Igreja com a justa consciência e o dever
de evitarmos as brigas, contendas e divisões
em nossa família e nossa comunidade. Que
não haja divisões entre nós, que caminhamos
pela mesma estrada com Jesus buscando a
cada dia a santidade e a vida eterna. Não somos donos da Igreja, somos membros dela. E
com humildade reconheçamos precisar dela
para a nossa salvação.
Pai Nosso...
Oração: Ó Deus, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai
sobre o rebanho do vosso Filho. Que a integridade da fé e a caridade na verdade os
unam sempre mais. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Canto: Agora é tempo de ser Igreja
Caminhar juntos, participar. (2x)
Somos povo em missão
Já é tempo de partir
É o Senhor que nos envia
em seu nome a servir

102º ENCONTRO
CREIO NA SANTA IGREJA CATÓLICA
Dir.: Aleluia irmãs, aleluia irmãos! Nos sintamos acolhidos, e louvemos a Cristo nosso
Salvador, que nos deixou a Igreja, seu Corpo
Místico e Sacramento de amor. “É na força
da Palavra de Deus que devemos formar verdadeiras comunidades de discípulos missionários” (DGAE 82). Através da Palavra meditemos a entrega de Jesus na Cruz, pois é de
seu lado aberto que brota a Santa Igreja.
Saudação: Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Conheço um coração tão manso humilde e sereno. Que louva ao Pai por revelar
teu nome aos pequenos. Que tem o dom de
amar, que sabe perdoar, e deu a vida para
nos salvar. Jesus manda teu Espírito, para
transformar meu coração
Dir.: “O Filho de Deus, unindo a si a natureza
humana e vencendo a morte com sua própria
morte e ressurreição, remiu o homem, transformando-o em nova criatura. E, pela comunicação do Espírito, constituiu misticamente
como seu corpo os seus irmãos, chamados
dentre todas as gentes” (LG 7).
Leitor 1: “Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura” (2Cor 5,17).
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Dir.: A realidade humana nos apresenta grandes desafios, dores e sofrimentos: a situação
sócio-política, o descaso com os mais pobres,
o desemprego, os problemas familiares, e
tantos outros. Diante da pergunta inevitável
“Porque tudo isso?” a Igreja nos conduz à Árvore da vida, “A Cruz”, onde se revela a força
redentora de Cristo no amor.
Todos: “Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo o que na
minha carne falta às tribulações de Cristo, em
favor do seu Corpo que é a Igreja” (Cl 1,24).
Leitor 1: “Neste corpo a vida de Cristo comunica-se aos crentes, que através dos sacramentos, são unidos de modo misterioso mas
real, a Cristo que sofreu e foi glorificado”
Todos: “A comunidade eclesial tem na Eucaristia a sua mesa por excelência: memorial
da Páscoa do Senhor, banquete fraterno, penhor da vida definitiva” (DGAE 94).
Canto: Bem-vindos à mesa do pai, onde o filho
se faz fraternal refeição / é cristo a forte comida,
o pão que dá vida com amor-comunhão.
Vinde, ó irmãos, adorar,
vinde adorar o senhor / a Eucaristia nos faz
Igreja, comunidade de amor (bis)
Dir.: Professemos a nossa fé:
Creio em Deus Pai, todo poderoso...
RECORDAÇÃO DA VIDA!
Dir.: Sendo todos nós membros do Corpo do
Senhor, recordemos os acontecimentos de
cada dia, suas angústias e esperanças, suas
alegrias e tristezas, os fatos marcantes da
comunidade, da Igreja e do mundo que são
sinais de Deus para nós.
Incentivar a partilha

Canto: Buscai primeiro o reino de Deus e a
sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia
Nem só de pão o Homem viverá, mas de
toda palavra. Que procede da boca de Deus
aleluia, aleluia
ILUMINAÇÃO BÍBLICA

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo
João 19,31-35

Dir.: “Pode-se dizer que com a paixão de
Cristo todo o sofrimento humano veio a encontrar-se numa nova situação. Parece mesmo que Jó a tinha pressentido, quando dizia: ‘Eu sei que o meu Redentor está vivo’, e
que para ela tivesse orientado o seu próprio
sofrimento que, sem a Redenção, não teria
podido revelar-lhe a plenitude do seu significado. Na Cruz de Cristo, não só se realizou
a Redenção através do sofrimento, mas também o próprio sofrimento humano foi redimi-
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do. Cristo – sem ter culpa nenhuma própria
– tomou sobre si ‘todo o mal do pecado’. A
experiência deste mal determinou a proporção incomparável do sofrimento de Cristo,
que se tornou o preço da Redenção. É disto
que fala o Canto do Servo sofredor de Isaías.
Disto falarão também, a seu tempo, as testemunhas da Nova Aliança, estabelecida com o
Sangue de Cristo. Eis as palavras do Apóstolo Pedro, na sua primeira Carta: ‘Vós sabeis
que não fostes resgatados dos vossos costumes fúteis, herdados dos vossos antepassados, a preço de coisas corruptíveis, como
a prata e o ouro, mas pelo sangue precioso
de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula’. Todo o homem tem uma
sua participação na Redenção. E cada um dos
homens é também chamado a participar naquele sofrimento, por meio do qual se realizou a Redenção” (São João Paulo II, Salvifici
Doloris, 19).
Silêncio
O que diz a Palavra?

Leitor 1: “Propomo-nos, pois, falar das riquezas no seio da Igreja que Cristo adquiriu com
seu sangue e cujos membros se gloriam de
uma Cabeça coroada de espinhos. Isto mesmo já é prova evidente de que a verdadeira
glória e grandeza não nascem senão da dor;
por isso nós quando compartilhamos dos sofrimentos de Cristo, devemos alegrar-nos,
para que também na renovação da sua glória
jubilemos e exultemos” (Pio XII, Mystici Corporis).
MEDITANDO A PALAVRA
Dir.: Para meditar a Palavra vamos repetir os
versículos do texto que mais nos tocaram e
refletir sobre como essa Palavra pode dar frutos em nossa vida.
Proclamar novamente a Leitura
(um pouco mais devagar que a primeira vez)
Silêncio

Incentivar a partilha.
Canto: No longo caminho que temos, o pão
que comemos nos sustentará / é cristo o pão
repartido, que o Povo sofrido vem alimentar. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o
senhor / a Eucaristia nos faz Igreja,
comunidade de amor (bis)
PALAVRA DOS PADRES
E DOUTORES DA IGREJA
Dir.: A Tradição nos chama a confessarmos
nossa fé em Deus unidos à Santa Igreja. A
Igreja foi criada por Cristo e edificada sobre
os Apóstolos. Enriqueçamos nossa meditação
com às palavras de São João Crisóstomo:
Leitor 1: “Queres compreender o valor deste
sangue? Repara donde ele começou a correr e
onde tem a sua fonte: desceu da cruz, do lado
do Senhor”.

Leitor 2: “E saiu água e sangue: um, símbolo
do batismo, o outro, símbolo da eucaristia.
Primeiro saiu água e depois sangue, pois primeiro vem o batismo e depois a eucaristia.
Aquele soldado trespassou, pois, o lado, perfurou a parte do santo templo e eu encontrei
o tesouro”.
Leitor 1: “Ora, é destes dois sacramentos
que nasceu a Igreja, por este banho do renascimento e renovação no Espírito Santo,
pelo batismo e pela eucaristia. Ora, os símbolos do batismo e da eucaristia brotaram do
lado de Cristo. Foi, portanto, do seu lado que
Cristo formou a Igreja, tal como Eva foi formada do lado de Adão”.
Todos: Por mim, pecador indigno, te entregaste à morte, e morte de cruz. Deste modo
nos livraste das ciladas do mal.
ORAÇÃO
Proclamar novamente a Leitura

Dir.: Como Igreja viva, nos voltamos ao Pai,
por meio de Cristo, apresentando-lhe nossos
agradecimentos e súplicas.
Canto: Queremos servir a Igreja, na plena certeza de nossa missão / vivendo na eucaristia,
o pão da alegria e da libertação. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o senhor / a Eucaristia nos faz Igreja, comunidade de amor (bis)
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: Tu, te abeiraste da praia
Não buscaste nem sábios nem ricos
Somente queres que eu te siga / Senhor, tu
me olhaste nos olhos / A sorrir, pronunciastes
meu Nome / Lá na praia, eu larguei o meu
barco / Junto a Ti buscarei outro mar
Dir.: “Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Rezar e servir, amar e contemplar, são
realidades indispensáveis para o discípulo
de Jesus Cristo. Sem oração não existe vida
cristã autêntica. Sem caridade, a oração não
pode ser considerada cristã” (DGAE 102). Vamos promover a cultura da vida!
Pai Nosso...
Oração: Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que vosso Filho morresse na Cruz,
dai-nos a graça para prega-la e vive-la a cada
dia e colher no céu os frutos da redenção.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Canto: Ave Maria Mãe do Salvador
viva esperança do povo sofredor.
Faz-se na terra sinal do nosso Deus
vem orientar os homens filhos teus.
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