
Prezados amigos



Prezado irmão, querida irmã,
 
  ao tomar nas mãos este livrinho, é provável que você já tenha percorrido 
o volume 1 (na Novena de Natal) e o volume 2 (na Quaresma e Vigília Pascal). 
Este é o terceiro volume, com dois encontros para cada mês, até chegar o 
próximo Advento. Assim oferecemos às famílias cristãs um jeito simples e 
atraente para ler a Bíblia em comunidade, como nos pede a Igreja. 

  Temos recebido muitas correspondências e e-mails, contando que os 
encontros têm sido bem acolhidos pelos grupos. Muitos enviam pequenas 
histórias e testemunhos, que muito nos alegram. Alguns até são publicados 
aqui. Agradecemos de coração por essa partilha. 

  Este terceiro volume nos acompanhará até o final do Ano da Fé. E 
incluirá, também, a Jornada Mundial da Juventude, esperada como o maior 
evento cristão de 2013. Pedimos que sejam convidados, especialmente, os 
jovens para participar dos encontros do grupo.

  Um último recado: depois de distribuir, junto aos volumes anteriores, 
algumas belas mensagens em CD, oferecemos, desta vez, algumas faixas em 
DVD. São imagens que nos comovem profundamente. Caso o grupo não tenha 
um aparelho de DVD, sugerimos omitir essa parte ou, melhor ainda, que 
alguém se encarregue de ver e fazer um resumo para a seguinte reunião. 

  O importante é usar a criatividade, partilhar a espiritualidade, 
experimentar a alegria da vida cristã em comunidade. É isso que pretende a 
nossa equipe da CNBB Regional Sul 2, que  aguarda a sua sugestão, seu 
parecer, seu testemunho.

Dom João Bosco, ofm
Bispo de União da Vitória - PR

Presidente da CNBB Regional Sul 2



SEGUNDO ENCONTRO DE ABRIL – TRANSMISSÃO DA FÉ 
“A paz esteja convosco” (Jo 20,19)

OBSERVAÇÃO: O PRIMEIRO ENCONTRO DO MÊS DE ABRIL ENCONTRA-SE NO VOLUME 2.

(Material: desenhar uma pomba num papel conforme indicado abaixo, na parte da 
dinâmica; uma caneta; um aparelho para tocar alguma música instrumental).

Alguém da casa: Aqui todos nos conhecemos. O grupo nos fez pessoas amigas, 
que vivem a partilha das alegrias e também das dificuldades. No grupo 
caminhamos juntos para Deus. Por isso, é uma grande alegria acolher a vocês 
todos, em nossa casa. 

Animador: Estamos no tempo pascal, dentro do Ano da Fé, que se concluirá 
dia 24 de novembro. Na fé no Senhor Ressuscitado, acolhamo-nos 
reciprocamente. Num gesto de alegria e confiança, saudemos a pessoa que 
está ao nosso lado, dizendo: Cristo é a nossa alegria. 

Animador: Certos de que Deus nos ama e está conosco, iniciemos: Em nome 
do Pai e do Filho... O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz 
em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus 
que nos reuniu no amor de Cristo. 

CANTO DE ABERTURA – SOMOS GENTE DA ESPERANÇA (n. 1 – final do 
livrinho)

Animador: Reunimo-nos para rezar, pois a oração nos coloca em comunhão 
com Deus. Numa atitude de muita confiança, acompanhemos a recitação do 
salmo.

O SALMO 62 – A PAZ EM DEUS – DUAS PESSOAS RECITAM O SALMO

– Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a 
salvação! 

–  Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde encontro segurança! 

–  A minha glória e salvação estão em Deus; o meu refúgio e rocha firme é o 
Senhor! 

–  Povo todo, esperai sempre no Senhor; nosso Deus é um refúgio para nós! 

–  Não confieis na opressão, na violência, nem vos gabeis de vossos roubos e 
enganos! 

–  E se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração!

Glória ao Pai e ao Filho...
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ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Em cada um dos encontros tomaremos 
contato com a Palavra de Deus. Então, tragam 
consigo a bíblia nos próximos encontros.

CANTO: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, 
Senhor! Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz 
para o meu caminho!

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia e acompanhemos a leitura do 
Evangelho de João 20,19-23 (alguém lê). 

Animador: O que o texto diz? O que diz para nós, hoje? (Momento de conversa – 
por favor, não omitir esse momento).

Leitor 2: Gostaríamos de lembrar que o momento de partilha, previsto em 
cada encontro, não pode se tornar uma ocasião em que se fala mal do 
próximo. Uma vez Jesus disse: “Quem não tiver pecado atire a primeira pedra” 
(Jo 8,7).

Leitor 3: Jesus apareceu ressuscitado e o que disse? “A paz esteja com vocês” 
(Jo 20,19). A paz, fruto da reconciliação com Deus. A paz que brota do 
relacionamento de amor de Deus para conosco. De Deus que não nos quer 
longe de si, mas dentro de seu coração. 

Leitor 4: Em seguida, Jesus acrescentou: “Como o Pai me enviou, também eu 
vos envio” (Jo 20,21). Jesus pede que os discípulos transmitam, passem 
adiante o que receberam dele. Também a nós, é um dever transmitir os dons 
que recebemos.

CANTO: De mãos dadas, a caminho, porque juntos somos mais, prá cantar 
um novo hino de unidade, amor e paz.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada prece espontânea, digamos, juntos: Senhor Ressuscitado, 
ouvi a nossa oração.

(Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO – DE PRESBITERIANO A CARDEAL DA IGREJA CATÓLICA

Animador: Assim como muitos deixam a Igreja Católica, muitos também 
entram na Igreja Católica. É impossível saber ao certo o número de anglicanos
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que se tornaram católicos nos últimos anos. Entre os convertidos estão 
dezenas de bispos, centenas e centenas de padres e milhões de leigos. 
Ouviremos o testemunho de um grande homem que até se tornou Cardeal: 

1Avery Dulles . 

Leitor: “Avery Dulles nasceu em 1918 numa família 
presbiteriana. Em sua juventude perdeu a fé que tinha 
herdado de seus pais. No entanto, ele gostava muito 
de ler e, na universidade, foi-lhe pedido para ler livros 
sobre História e, mesmo, a biografia de grandes santos 
e obras de teólogos católicos. Ele mesmo confessa: 

'Quanto mais refleti e aprofundei, tanto mais fiquei convicto de que a doutrina 
católica é consistente e sublime. Eu li a fundo sobre o período da Reforma, li os 
escritos de Lutero e Calvino. Li, também, os decretos do Concílio de Trento e 
percebi que minhas simpatias pendiam para a Igreja Católica. Dentro de mim 
comecei a sentir que o meu lugar era na Igreja Católica'. Avery sentiu-se 
atraído pela liturgia, pelos sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia. Um 
dia ele perguntou: 'O que devo fazer para entrar na Igreja Católica?'. Foi-lhe 
indicado um padre. Mas ele respondeu que 'jamais tinha encontrado um 
sacerdote católico'. Em todo caso, entrou em contato com um padre jesuíta. 
Avery passou sete semanas estudando o catecismo. Tinha sede! A decisão de 
Avery de entrar na Igreja Católica escandalizou sua família presbiteriana. Mas 
ele não desistiu. Pouco depois sentiu o chamado para se tornar padre jesuíta. E 
assim aconteceu. Como padre, Avery escreveu mais de vinte livros e passou 
cinquenta anos como professor de teologia. O Papa João Paulo II o escolheu 
para cardeal devido 'ao seu exemplo de vida e por ser mestre fiel e discípulo 
obediente da Igreja'. Quando perguntado sobre o principal problema da 
Igreja, Avery respondeu: 'O problema da Igreja é a maneira de transmitir a fé 
nos dias de hoje'.

DINÂMICA – CONSTRUTORES DA PAZ

(Preparar uma ou mais crianças para entrar, de um outro 
ambiente, trazendo o desenho da pomba, preparado 
anteriormente. As crianças entram mostrando o desenho a todos. 
Se houver uma música instrumental de fundo para acompanhar 
todo o desenvolvimento da dinâmica, será muito bom). 

1  Liturgia das Horas, Volume III, pp. 1281-1282.

1 Cf. EBEJER Walter, 50 Conversões ao Catolicismo. Livraria e Editora Nossa Senhora da Paz, Rio de 
Janeiro, 2012, pp. 42-44.
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Animador: Vamos acolher as crianças que trazem uma surpresa para nós 
(tempo para as crianças entrarem). Crianças, segurem um pouco o desenho para 
todos vermos e depois podem colocá-lo sobre a mesa, ao centro. Nós, aqui 
presentes, somos pessoas de paz? Então, quem acredita ser uma pessoa de 
paz e construtora de paz em sua família, em seu trabalho, escreva seu nome, 
dentro da figura da pomba da paz. Jesus disse: “Felizes os que promovem a 
paz” (Mt 5,9). (Tempo para as pessoas escreverem o nome. Enquanto isso canta-se).

CANTO: Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor (2x). Toda vez 
que eu te abraço e aperto a tua mão sinto forte o poder do amor dentro do 
meu coração.

Animador: Terminamos a dinâmica. O que faremos com a 'pomba da paz?'. 
Nós, do grupo, decidiremos qual destino daremos à pomba da paz. Quem sabe 
poderemos levá-la até alguma pessoa que esteja precisando de paz... (tempo 
para diálogo).

GESTO CONCRETO

Animador: Podemos convidar mais pessoas de nossa comunidade, bairro, rua 
ou condomínio para participar de nosso grupo, ou quem sabe até formar 
novos grupos.

ORAÇÃO FINAL

O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós.

Desça sobre todos nós a bênção de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 
Vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.

CANTO – VEJAM: EU ANDEI PELAS VILAS (n. 2) OU OUTRO À ESCOLHA.

Atenção ao material que será necessário para a dinâmica do próximo encontro.      
Ver página 07.

PRIMEIRO ENCONTRO DE MAIO: MÊS DE MARIA – COMO CRESCER NA FÉ
“Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e mãe” (Mc 3,35)

Alguém da casa: Em nome de minha família, quero dizer a todos que nós 
somos pessoas de fé. A fé em Deus é o nosso grande tesouro e nos faz 
acolhedores dos irmãos. Por isso, sejam bem-vindos em nossa casa!
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Animador: Maio é o mês de Maria e também das mães. Vamos olhar para as 
mães aqui presentes e, com alegria, indo ao seu encontro com um abraço, 
digamos: Nossa Senhora te proteja (tempo para saudação). 

Animador: Após esta acolhida calorosa de nossas mães, saudemos a 
Santíssima Trindade: Em nome do Pai... (pode ser cantado)

CANTO DE ABERTURA – MARIA, MINHA MÃE MARIA (n. 3 – final do livrinho)

Animador: Acompanhemos a recitação do salmo com o coração atento.

O SALMO 22 – O BOM PASTOR – DUAS PESSOAS RECITAM O SALMO

–  O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. 

–  Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. 

–  Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. 

–  Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. 

–  Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei.

–  Ele está comigo com bastão e com cajado; Eles me dá segurança! 

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, 
precisamos acreditar! 

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia e acompanhemos a leitura do 
Evangelho de Marcosc 3,31-35 (alguém lê). 

Animador: O que o texto diz? O que diz para nós, hoje? 
(Momento de conversa – por favor, não omitir esse momento).

Leitor 2: Uma mulher partilhou: 'Acho que até agora 
nenhuma pessoa me conhece profundamente. Acho que 
eu não fui verdadeira até hoje com ninguém. Eu sempre 
tenho desculpas para não amar quem está ao meu lado. 
Sinto que Deus me pede uma conversão, pois afinal já 
tenho cinquenta anos e até quando vou viver assim?'. 

Leitor 3: Talvez a gente até se sinta como essa mulher e 
Deus está tocando o nosso coração. 
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Leitor 1: Maria e os primos de Jesus tinham ido até Ele. Ao ser informado, Jesus 
fala do novo vínculo espiritual que o une a todos. Esse vínculo é mais forte que 
o de sangue. Quem fizer a vontade de Deus, essa pessoa é minha 'mãe', meu 
'irmão'. 

Leitor 2: Com isso, Jesus não estava minimizando Maria, mas mostrando que a 
grandeza de Maria estava não tanto em ter gerado a Ele, Jesus, mas em ter 
seguido a vontade de Deus. Antes ela já vivia assim e, por isso, foi escolhida 
para ser a Mãe de Jesus. 

Animador: Jesus deseja que nos tornemos membros da sua família, pessoas 
próximas a Ele. (Sugerimos que os livrinhos dos participantes sejam fechados neste 
momento. Somente o animador e um leitor permaneçam com o livrinho aberto. Os 
livrinhos poderão ser reabertos depois do canto 'Maria de Nazaré').

DINÂMICA – PORQUE QUERO REVÊ-LA EM TI

(Material: para a dinâmica dispor de um espelho mais ou menos do tamanho da 
tampa de uma caixa de sapato. Na parte reflexa do espelho será colada uma figura de 
Nossa Senhora. A figura precisa ser igual ou menor que a área do espelho. O espelho 
seja mantido em segredo até esse momento da dinâmica. O espelho deverá ficar 
sobre uma mesa num lugar à parte. Se houver uma música instrumental de fundo 
para acompanhar todo o desenvolvimento da dinâmica, será muito bom).

Animador: Ouçamos uma meditação que expressa o que podemos ser.

Leitor: “Entrei na igreja um dia e, com o coração cheio de confiança, perguntei 
a Jesus: Por que quiseste ficar na terra, em todos os pontos da terra, na 
dulcíssima Eucaristia, e não encontraste um modo, tu que és Deus, de deixar 
também Maria, a Mãe de todos nós que peregrinamos? No silêncio, parecia 
me responder: Não a deixei porque quero revê-la em ti. Embora não sejas 
imaculada, o meu amor te purificará, e tu abrirás braços e coração de mãe à 
humanidade, a qual, como outrora, tem sede de Deus e da Mãe dele. A ti, por 

2
hora, cabe aliviar as dores, as chagas e enxugar as lágrimas” .

Animador: Agora, começando pelas pessoas de maior idade, um por um, 
vamos nos dirigir até onde se encontra o espelho e vamos olhar com calma, 
bem firme como está o nosso rosto no dia de hoje (tempo para dinâmica).

(Se houver tempo, fazer uma partilha sobre o que as pessoas entenderam da 
dinâmica).

2 Texto de Chiara Lubich obtido no site www.centrochiaralubich.org/pt/documentos/textos/146-
scritto-pt/599 acessado em 10.01.2013.
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CANTO: Maria de Nazaré (n. 14). (Os livrinhos de todos podem ser reabertos).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, peçamos que o 
Senhor cuide de nós e nos ajude a crescer na fé. Digamos juntos: Creio, Senhor, 
mas aumentai a minha fé. 

(Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO – NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

Leitor: “Sou casada e tenho quatro filhos e nove netos. Há doze anos, meus 
dois filhos mais novos, discutiram e passaram a não conversar mais um com o 
outro, mesmo morando juntos. De tanto rezar e pedir com fé para que Nossa 
Senhora intercedesse, fui atendida. No final do ano, ganhei, como presente de 
Natal de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a paz e a união dos meus filhos. 
Hoje os dois estão mais unidos do que antes. Por isso, agradeço a Nossa 
Senhora e digo a todos para não desanimar nunca. Pode parecer que Nossa 
Senhora demora a atender os pedidos, mas sempre atende. Obrigada, minha 
Mãe!” (Uma devota de Nossa Senhora).

GESTO CONCRETO 

Animador: Realizar gestos marianos, tal como o silêncio, a simplicidade e a 
humildade, isto é, ser uma outra Maria, que gera Jesus para o próximo.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Estamos no Ano da Fé. Como uma semente contém tudo aquilo 
que será a árvore depois de grande, a oração do Creio contém, em síntese, 
toda a fé. Rezemos, então, essa oração. Creio em Deus Pai...

Homem: Como família reunida, de mãos dadas, peçamos ao Pai que faça 
refletir em nosso rosto o semblante de Maria e nos ajude a sempre fazer a 
vontade Deus: Pai Nosso...

Mulher: Que Maria, a Mãe carinhosa, nos cubra com seu manto de amor e 
sempre nos leve até Jesus: Ave Maria...

Animador: Abençoe-nos agora e sempre o Deus cheio de misericórdia e todo-
poderoso Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.

CANTO – IMACULADA (n. 4) OU OUTRO À ESCOLHA.
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CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA 
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 12-18 de maio de 2013

“O que Deus exige de nós?” (cf. Mq 6,6-8)

Animador: A alegria era uma das características dos cristãos dos primeiros 
séculos. Eram felizes principalmente por saberem ser amados por Deus. Entre 
eles e nós se entrepõem séculos de história, mas quando estamos reunidos no 
amor, vivenciamos a mesma alegria que eles experimentaram.

Animador: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam sempre com cada um de nós. O amor de Cristo nos 
uniu.

CANTO INICIAL – NÓS ESTAMOS AQUI REUNIDOS (n. 10)

Rezemos em dois coros:

Lado A: Senhor, em unidade com nossos irmãos e irmãs de outras Igrejas 
cristãs, queremos ouvir novamente a proclamação da esperança e da paz, que 
nos revelaste através do salmo 84,11: “A justiça e a paz se abraçam”.

Lado B: Contamos contigo para promover, também entre as diversas igrejas, 
essa paz que só se consegue com a prática de tua justiça.

Lado A: Queremos fazer isso com firmeza, discernimento e solidariedade. 

Lado B: Ajuda os cristãos de tantos nomes diferentes a unir as mãos e os 
corações na construção de um mundo melhor.

Todos: Que a Trindade Santa nos anime e nos sustente no trabalho em favor 
da unidade dos cristãos e da paz da humanidade.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Abramos com respeito a nossa 
bíblia e acompanhemos a leitura do profeta 
Miqueias 6,6-8 (alguém lê). 

Leitor 1: As palavras do profeta Miqueias 
podem brotar dos lábios de cada um de nós. O 
que é mesmo que Deus quer de nós? Vamos 
dialogar e responder a essa pergunta. 

(Momento de conversa – por favor, não omitir esse 
momento).

Leitor 2: O mundo de hoje nos empurra para muitas atividades. Uma 
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professora disse: 'A minha vida não cabe em 24 horas'. Muitas pessoas 
poderiam dizer essa mesma frase, talvez até alguns de nós aqui presentes. A 
verdade é que fomos multiplicando as atividades e, com isso, ficamos 
espremidos dentro das nossas próprias programações. 

Leitor 1: Quanto mais coisas, tarefas e obrigações temos para realizar, mais 
difícil fica 'sobrar' tempo para Deus. E, no entanto, Ele é o nosso maior 
tesouro. “O que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua 
alma?” (Mt 16,26). Muitos vivem para ganhar o mundo inteiro e, acrescente-
se, ainda, muitas vezes de forma injusta.

Leitor 2: Em vez disso, conforme lemos na passagem do profeta Miqueias, 
Deus quer que pratiquemos a justiça, façamos o bem e caminhemos com Ele, 
na sua companhia. 

Todos: Senhor, faz-nos companheiros teus como os discípulos de Emaús.

LOUVOR PELO DOM DA VIDA

Homens: Estamos aqui, hoje, para te louvar, Senhor, pelo dom da vida que se 
renova a cada instante com toda a sua beleza e expressão.

Mulheres: Amamos a vida que nos deste com tudo o que ela representa. 
Senhor, sentimos no mais profundo do nosso ser a incomparável alegria de 
viver.

Homens: Faz com que saibamos partilhar essa alegria com aqueles que 
andam tristes porque perderam a motivação de contemplar a beleza da 
criação ou não enxergam a tua ação no mundo.

Mulheres: Senhor, mesmo quando a morte arrebata alguém de junto de nós, 
queremos, ainda, bendizer-te na saudade, por acreditar sempre na tua 
palavra. Vibra em nossas veias a força da vida que tu, Senhor, sustentas 
misteriosamente, de dia e de noite.

Homens: Tão grande é o bem da vida que supera tudo quanto se pode desejar.

Mulheres: A maior ventura, Senhor, é sabermos agradecer-te por termos 
nascido, por estarmos vivos e podermos experimentar a alegria de viver.

Homens: Nós te agradecemos também, ó Deus, desde agora, por nossa 
ressurreição, pois cremos que o poder da vida é mais forte que a morte e o teu 
amor por nós extrapola os limites do tempo e do espaço.

Todos: Obrigado, Senhor, porque quiseste que fôssemos eternos como tu.           
E porque a força da vida que vem de ti se estende pela eternidade. Amém.
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ORAÇÃO DE COMPROMISSO

Animador: Leva-nos de onde estamos agora para onde queres que 
estejamos; faze de nós não apenas guardiães de uma herança, mas sinais 
vivos de teu Reino que virá; inflama-nos de paixão pela justiça e pela paz entre 
todos; enche-nos com aquela fé, esperança e amor que permeia o Evangelho 
e, através do poder do Espírito Santo, faze-nos um, para que o mundo creia. 
Para que a tua presença se manifeste no mundo através de nossa vida, nós nos 
comprometemos a te amar, a te servir e a te seguir. Amém.

PAI NOSSO ECUMÊNICO

Pai nosso que estás nos céu, santificado seja o teu nome, venha o teu Reino, 
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia 
nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do 
mal, pois teu é o Reino, o poder e a gloria para sempre. Amém.

BÊNÇÃO FINAL

Animador: O Senhor nos abençoe e nos guarde, mostre-nos a sua face e se 
compadeça de nós, volva seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. 

Animador: Foi-nos comunicada a Boa Nova da ressurreição de Jesus: Somos 
testemunhas disso! Permaneçamos, então, na paz de Cristo; o Senhor está 
sempre conosco! Demos graças a Deus.

Atenção ao material que será necessário para a dinâmica do próximo encontro.

SEGUNDO ENCONTRO DE MAIO: ATITUDES BONDOSAS DE MÃE
“Todos ficaram repletos do Espírito Santo” (At 2,4)

(Material: uma imagem de Nossa Senhora, uma flor para cada um dos participantes e 
um vaso para colocar as flores durante a dinâmica).

Alguém da casa: Queridos amigos e amigas. Cada vez que vocês vêm aqui, a 
nossa casa se transforma numa Igreja doméstica. E a Igreja é o lugar onde se 
vive o amor. Então, sejam muito bem-vindos. E que o amor de Deus ilumine os 
nossos corações!

CANTO DE ABERTURA – NÓS ESTAMOS AQUI REUNIDOS (n. 10)
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Animador: O Espírito Santo aquece nosso coração, Ele nos santifica. Certos de 
que Deus nos ama, e está conosco, iniciemos em nome do Pai e do Filho... 

Leitor 1: Sem que percebamos, a nossa vida doada muitas vezes se torna 
oração. Por exemplo: uma mãe dizia que há dezessete anos levanta cedo para 
preparar seus filhos para a escola. Será que atitudes como essa passam 
despercebidas ao olhar carinhoso de Deus? 

Leitor 2: O nosso Deus é muito bom! Por isso, com o coração cheio de 
agradecimento, nós o louvamos através de um salmo.

O SALMO 150 – LOUVAI O SENHOR – EM DOIS COROS

–  Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder! 

–  Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa! 

–  Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara! 

–  Louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas!

–  Louvai-o com os címbalos sonoros, louvai-o com os címbalos de júbilo! 

–  Louve a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do 
Senhor! 

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar 
(3x). 

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia e 
acompanhemos a leitura dos Atos 1,1-4 (alguém lê). 

Animador: Quem estava reunido? O que 
aconteceu? (Momento de conversa – por favor, não 
omitir esse momento).

Leitor 2: Estamos celebrando o mês de Maria, e, nestes dias, o dom do Espírito 
Santo, doado a toda a Igreja em Pentecoste.

Leitor 3: O texto que ouvimos não fala de Maria, mas sabemos que ela estava 
presente, pois o texto diz: “Estavam reunidos todos no mesmo lugar” (At 2,1). 
Que lugar?

Leitor 1: No Cenáculo. Em At 1,13-14, são citados os nomes dos onze apóstolos 
e também de Maria. Eles estavam no Cenáculo, naquela 'sala de cima', onde 
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Jesus tinha realizado a Última Ceia, onde havia aparecido ressuscitado aos 
apóstolos. Agora, na mesma sala, recebem o Espírito Santo. 

Leitor 2: Maria já havia recebido o Espírito Santo conforme lhe tinha dito o 
Arcanjo Gabriel: “O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá 
com sua sombra” (Lc 1,35). Agora ela o recebe enquanto membro da Igreja 
nascente. 

Todos: Obrigado, Senhor, por nos fazer membros da tua Igreja. 

CANTO: Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à Igreja 
um novo vigor.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Passemos as necessidades do nosso coração para o coração de 
Deus e, digamos juntos: Envia teu Espirito, Senhor, e renova a face da terra 
(pode ser cantado). 

(Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO SOBRE A NOVENA DE NATAL

Animador: Diz um ditado: 'As palavras comovem, mas os testemunhos 
arrastam'. Isso é verdade. Ouçamos um testemunho da Novena de Natal de 
2012. 

“Sou da Paróquia São José Operário, da cidade de Contagem, estado de Minas 
Gerais. Todos os anos fazemos a Novena de Natal, mas este último ano de 2012 
foi diferente devido ao material que usamos. Que belo material do Regional 
Sul II da CNBB. Parabéns pelo livrinho da Novena de Natal. Foi maravilhoso 
trabalhar com ele: as dinâmicas, os testemunhos, as histórias, os Evangelhos e 
as leituras. Que coisa boa! Todos participaram ativamente. As músicas, nem se 
fala: que lindas! Que Deus ilumine a todos na próxima edição. Um abraço 
fraterno” (Mauro Rezende).

DINÂMICA – ATITUDES BONDOSAS DA MÃE

(Dispor, para este momento, de uma imagem de Nossa Senhora, que deverá estar 
sobre a mesa; se possível, uma flor para cada um dos participantes e um vaso onde 
serão colocadas as flores, durante o desenvolvimento da dinâmica. As flores deverão 
estar num lugar à parte e o vaso, vazio no início, ao lado da imagem de Nossa 

Senhora). 
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Animador: Se alguém pedisse para você citar algumas qualidades de sua mãe, 
provavelmente você diria: 'a minha mãe é batalhadora', 'é amiga', 'é bondosa', 
'é carinhosa'... a lista iria longe! A mesma coisa acontece quando os católicos 
invocam a Mãe do Céu. Dizem: Ela é Perpétuo Socorro, é Saúde dos Enfermos, 
é Nossa Senhora das Graças... 

Leitor 1: Vamos lembrar os títulos de Nossa Senhora que conhecemos. Após 
uma pessoa falar um título, pegará uma flor e colocará no vaso que está ao 
lado da imagem de Nossa Senhora. Em seguida, outras pessoas, uma por vez, 
falarão, em voz alta, outros títulos de Nossa Senhora e levarão até a imagem 
uma flor (tempo para dinâmica).

CANTO: Maria, minha Mãe Maria (n. 3)

GESTO CONCRETO

Leitor 2: Rezar o terço, pois essa oração significa oferecer a Nossa Senhora um 
maço de flores, muitas rosas. É daqui que vem a palavra rosário.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Peçamos a intercessão de Maria para que possamos viver e 
anunciar o Reino de Deus. Rezemos: Salve Rainha...

Animador: Que o Senhor Deus todo-poderoso nos dê a graça da conversão e 
derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai e do Filho...

CANTO: MARIA DE NAZARÉ (n. 14) OU OUTRO À ESCOLHA.

PRIMEIRO ENCONTRO DE JUNHO: O SENTIDO DA VIDA
“Não vim para ser servido, mas para servir” (Mc 10,45)

(Material: imagem de Nossa Senhora).

Alguém da casa: Jesus Cristo dedicou sua vida ao serviço, ao amor para com 
todos. Aqui em casa, somos discípulos de Jesus e também colocamos nossos 
dons a serviço da comunidade. 

Animador: Estamos aqui reunidos como irmãos, em comunhão com a 
Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho... O Deus da esperança, que 
nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, 
esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
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Leitor 1: Existe um ditado: 'Quem não vive para servir, não serve para viver'. De 
Jesus aprendemos que os gestos de serviço são gestos divinos, pois Ele, 
mesmo sendo Deus, não veio para ser servido, mas para servir. 

CANTO DE ABERTURA – VEJAM: EU ANDEI PELAS VILAS (n. 2) OU OUTRO.

O SALMO 117,1-9 – CANTO DE ALEGRIA E SALVAÇÃO – DUAS PESSOAS 
RECITAM

–  Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom! Eterna é a sua misericórdia!

–  A casa de Israel agora o diga: Eterna é a sua misericórdia! 

–  A casa de Aarão agora o diga: Eterna é a sua misericórdia!

–  Os que temem o Senhor agora o digam: Eterna é a sua misericórdia! 

–  Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e libertou! 

–  O Senhor está comigo, nada temo; o que pode contra mim um ser 
humano? 

–  O Senhor está comigo, é o meu auxílio, hei de ver meus inimigos humilhados. 

–  É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. 

–  É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste 
mundo!

Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo que cresceu, 
cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia e 
acompanhemos a leitura do Evangelho de Marcos 
10, 41-45 (alguém lê). 

Animador: O que Jesus fala de si mesmo? O que 
ensina aos discípulos? (Momento de conversa – por 
favor, não omitir esse momento).

Leitor 2: Pouco antes do Evangelho que ouvimos, Jesus falava do sofrimento 
que Ele enfrentaria por nosso amor. Os discípulos, no entanto, tinham uma 
ideia errada a seu respeito: pensavam que Jesus seria um grande líder, que 
venceria os inimigos pela força e poder. Por isso, Jesus lhes disse:

Todos: “O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir” (Mc 
10,45). 
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Leitor 1: Tiago e João representam a todos nós, quando nos consideramos 
superiores ou queremos tirar vantagem sobre os outros. 

Leitor 2: Os demais discípulos olham com inveja e ressentimento para Tiago e 
João. No fundo, eles também estão buscando o poder e a fama. Eles 
representam a todos nós, quando nos deixamos levar pelo espírito da 
competição, do ciúme e da inveja. A todos Jesus diz:

Todos: “Quem quiser ser o maior seja aquele que serve” (Mc 10,43).

Animador: Mas nós queremos ser pessoas que vivem igual a Deus, por isso, 
nos tornamos servidores dos outros, com sinceridade, sem buscar os próprios 
interesses e dedicando especial atenção aos que sofrem.

CANTO: Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão! (2x). Eis que 
eu vos dou um novo mandamento: Amai-vos uns aos outros como Eu vos 
tenho amado.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Façamos, de modo espontâneo, os nossos pedidos, certos de que 
Deus, em sua bondade, dará a nós tudo o que precisamos para crescer no 
caminho da santidade. Digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. 
(Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO DO CARDEAL VAN THUAN

Animador: Van Thuan era bispo da capital do Vietnã, quando os comunistas 
iniciaram uma perseguição aos católicos. Somente pelo fato de ser bispo ele 
ficou preso treze anos, nove dos quais em isolamento completo. Ouviremos o 
que ele nos conta sobre a eucaristia.

Um jovem lê: “Quando fui preso, em 1975, uma 
pergunta terrível tomou conta de mim: 'Poderei 
ainda celebrar a Eucaristia?'. Quando tudo veio 
a faltar, a Eucaristia passou a ocupar o primeiro 
lugar em meus pensamentos. Eu lembrava que 
Jesus tinha falado: 'Quem comer deste pão 
viverá eternamente'.
Quando me prenderam, tive de ir imediatamente com os policiais até a 
delegacia e só com a roupa do corpo. No dia seguinte deixaram-me escrever 
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para casa, pedindo as coisas mais urgentes: roupa, creme dental... Escrevi 
também: 'Por favor, mandem-me um pouco de vinho, como remédio para as 
minhas dores de estômago'. Os fiéis logo entenderam para o que eu queria o 
vinho. 

Mandaram-me uma pequena garrafa de vinho para missa, com a seguinte 
etiqueta: 'Remédio para dores de estômago'. A polícia me perguntou: 'O 
senhor sente dores de estômago?'. 'Sim', respondi. 'Então, está aqui um pouco 
de remédio para o senhor'. 

A minha alegria naquele momento foi imensa: todos os dias, com três gotas de 
vinho e uma gota d'água na palma da mão, celebrava a missa: eis o meu altar e 
a minha catedral! Todas as vezes tinha a oportunidade de estender as mãos e 
pregar-me na cruz com Jesus, de beber com Ele o cálice mais amargo. Todos os 
dias, ao recitar as palavras da consagração, confirmava com todo o coração e 
com toda a alma um novo pacto, um pacto eterno entre mim e Jesus, mediante 
o seu sangue misturado com o meu. Foram as mais belas missas da minha 

3vida! . 

DINÂMICA – ORAÇÃO PELAS PESSOAS QUE VIVEM MOMENTOS DIFÍCEIS

(Se no grupo houver alguma pessoa que passa por momentos difíceis, quaisquer que 
sejam, dirija-se ao centro da sala. Também podem ir as mães que precisam de oração 
por seus filhos. Todos estendem a mão direita sobre essas pessoas e acompanham a 
oração. Se houver no local uma imagem de Nossa Senhora, que as pessoas do centro 
da sala a segurem em suas mãos). 

Animador: Maria, Mãe Deus. Tu és nossa Mãe Compassiva, nós te buscamos e 
a ti clamamos. Acolhe nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas feridas, 
misérias e dores. Tu, que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no 
aconchego do teu manto, no aconchego de teus braços. Cuida de nossos filhos, 
ó Mãe. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Intercede a teu Filho 
por todos nós. Amém. (As pessoas que estavam no centro voltam aos seus lugares).

GESTO CONCRETO

Animador: Quais serviços podemos prestar como expressão do seguimento               
de Jesus: em nossa casa, na comunidade, no ambiente de trabalho e no               
lazer?

3 VAN THUAN, Testemunhas da Esperança, Cidade Nova, São Paulo, 2002, pp. 141-143.
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ORAÇÃO FINAL – REZEMOS EM DOIS COROS

Lado A: Senhor Jesus Cristo, servo de Deus Pai, vem ao nosso encontro. 

Lado B: Vem caminhar conosco. Ajuda-nos a te amar de todo o coração.

Lado A: Ajuda-nos a vencer o orgulho, a competição, a inveja e tudo o que nos 
impede de ser irmãos uns dos outros.

Lado B: Ajuda-nos a sermos pessoas que servem umas às outras, com alegria e 
entusiasmo, sem desanimar.

Todos: Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, ajuda-nos a dizer: Eis aqui os servos 
e servas do Senhor! Em nome do Pai, e do Filho...

CANTO: Vem, Maria, vem! Vem nos ajudar! Neste caminhar tão difícil          
rumo ao Pai. Vem, querida Mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor que 
fez do teu corpo sua morada! Que se abriu para receber o Salvador! 

SEGUNDO ENCONTRO DE JUNHO: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
“Sou manso e humilde de coração” (Mt 11,29)

Alguém da casa: A luz de Deus um dia brilhou em nossa casa. Somos felizes por 
sermos católicos, filhos de Nossa Senhora e irmãos de todos vocês. Sejam 
bem-vindos em nossa casa!

Animador: Em nome do Pai e do Filho... O esplendor de Deus Pai, o coração 
bondoso de Jesus e o fogo ardente do Espírito Santo, estejam conosco. 
Bendito seja Deus para sempre.

CANTO DE ABERTURA – SIM, EU QUERO (n. 6)

OFERECIMENTO DO DIA AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Animador: Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Acompanhemos a 
oração de oferta, a Deus, de nossas alegrias, preocupações e tudo mais. 

Leitor ou todos juntos: Ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o 
Sacratíssimo Coração de Jesus, por meio do Coração Imaculado de Maria, as 
orações, obras, sofrimentos e alegrias deste dia, em reparação de nossas 
ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está 
continuamente intercedendo e se sacrificando em nossos altares. Ofereço-



19

vos, de modo particular, pelas intenções do Santo Padre o Papa, neste mês e 
neste dia. Amém!

CANTO: Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade! Fala, Senhor, 
fala, Senhor, és luz da humanidade!

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia                 
e acompanhemos a leitura do Evangelho de                     
Mateus 11,25-30 (alguém lê). 

Leitor 2: No Evangelho Jesus fala de si mesmo. 
Mas Ele não disse: “Eu sou Deus”, ou então, “Eu 
sou onipotente...”. Ele disse: “Sou manso e 
humilde de coração” (Mt 25,29). 

Animador: Jesus tem um coração divino e humano. Algumas pessoas 
poderiam nos contar como experimentam na sua vida essa verdade de que 
Jesus é manso e humilde de coração? (Momento de conversa – por favor, não 
omitir esse momento).

Leitor 1: Quem encontra Jesus deve querer escutá-lo e conhecê-lo sempre 
melhor. Ele mesmo se identifica, dizendo quem Ele é. 

Leitor 2: “Eu sou o Pão da Vida” (Jo 6,35a). “Quem vem a mim não terá mais 
fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede” (Jo 6,35b).

Leitor 3: “Eu sou a Luz do Mundo...” (Jo 8,12a). “Quem me segue, não caminha 
nas trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8,12b).

Todos: Senhor, tu és o nosso único bem.

Leitor 1: “Eu sou a Porta das Ovelhas” (Jo 10,7). “Quem passar por mim será 
salvo” (Jo 10,9).

Leitor 2: “Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas” (Jo 
10,11).

Leitor 3: “Eu sou a Ressurreição e a Vida” (Jo 11,25). “Quem crê em mim, ainda 
que tenha morrido, viverá” (Jo 11,25).

Todos: Senhor, tu és a nossa vida.

Leitor 1: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). “Ninguém vai ao Pai 
senão por mim” (Jo 14,6).
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Leitor 2: “Eu sou a Videira, e vós, os ramos... “Aquele que permanece em mim, 
e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer” (Jo 15,5).

Todos: Senhor, obrigado por tudo e para sempre.

CANTO: Jesus Cristo é o Senhor (n. 15)

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Jesus disse: “Eu sou aquele que é, que era e que vem” (Ap 1,4). Ele é 
fiel, foi fiel e nele podemos confiar, pois sua fidelidade é para sempre. Por isso, 
apresentemos a Ele as nossas necessidades e digamos: Fica conosco, Senhor.

(Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO – PAI QUE TEM UM BOM CORAÇÃO

Leitor: “Uma cunhada nos veio visitar. Sabemos que ela tem problemas de 
saúde, pois quando era jovem sofreu um acidente de moto. Ela mora em São 
Paulo. Trabalha como diarista e ajuda a cuidar do Cauã, seu neto. Cauã é 
deficiente: não fala, não come sozinho, não anda – totalmente dependente 
dos pais. Seus pais trabalham bastante numa sorveteria que eles têm, no 
litoral. Ela, com alegria, contou ao grupo que o pai de Cauã dá um grande 
exemplo de amor na família. Ele brinca com Cauã, conversa com ele, torce no 
futebol junto com o filho. E faz isso com sorriso nos lábios. Mesmo com as 
dificuldades do filho, o pai o convida para fazer as travessuras que uma criança 
normal faria. Quando ela nos contou isso eu fiquei pensando nos pais que não 
têm essa dificuldade em família, mas não dão carinho aos filhos” (Grupo de 
família do Santuário de Siqueira Campos – PR).

DINÂMICA – ORAÇÃO PELOS DOENTES

(Se no grupo houver alguma pessoa doente, ou que tem um doente em casa, que essas 
pessoas se dirijam ao centro da sala. Todos estendem a mão direita sobre essa ou 
essas pessoas e acompanham a oração). 

Animador: Senhor, que passaste pelo mundo fazendo o bem e curando a 
todos, nós te pedimos que abençoes estes teus filhos e filhas enfermos. Dá-
lhes a força do corpo e a firmeza de espírito, a saúde completa e a resistência à 
dor, para que, no convívio dos seus entes queridos, com alegria te bendigam. 
Tu que vives e reinas para sempre. Amém. (Aqueles que estavam no centro voltam 
para seus lugares).
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GESTO CONCRETO

Animador: Poderemos repetir em nossa casa aquela oração tão bonita: 'Jesus 
manso e humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso'.

ORAÇÃO FINAL

Animador: O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre 
sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva seu rosto para 
nós e nos dê a paz. Amém. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito 
Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.

CANTO – JESUS CRISTO É O SENHOR (n. 15).

PRIMEIRO ENCONTRO DE JULHO: SOU AMIGO DA JUVENTUDE
“Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28,19)

(Material: em cada livrinho deve ter vindo um ou dois peixinhos).

Animador: Estamos reunidos para louvar a Deus pela nossa juventude. A 
Igreja do Brasil receberá um dos maiores presentes de toda a sua história: A 
Jornada Mundial da Juventude. Iniciemos em nome do Pai e do Filho... 

CANTO DE ABERTURA – DENTRO DE MIM (n. 11)

Jovem: Jovens do mundo inteiro virão para celebrar conosco a fé. Eles 
chegarão por volta do dia 15 deste mês. Do dia 16 ao dia 20, os jovens 
estrangeiros, junto com lideranças locais, farão uma Semana Missionária. A 
Semana Missionária deverá acontecer em todas as 12.000 paróquias 
existentes no território brasileiro.

Jovem 1: Acontecerão muitas celebrações, visitas nas casas, nos prédios, nos 
presídios. Será uma semana cheia de eventos missionários.

CÂNTICO DE DANIEL 3,52-57 – ALGUÉM RECITA O INÍCIO DA FRASE E TODOS 
RESPONDEM 

–  Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória 
eternamente! 

–  Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor... 

–  No templo santo onde refulge a vossa glória. A vós louvor...
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– E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória 
eternamente! 

– Sede bendito, que sondais as profundezas. A vós louvor... 

– E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor...  

– Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor... 

–  Obras todas do Senhor, glorificai-o. A Ele louvor... 

Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será 
acrescentado, aleluia, aleluia.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Abramos com respeito a nossa bíblia e 
acompanhemos a leitura do Evangelho de Mateus 28,16-
20 (alguém lê). 

Animador: O que o texto diz? O que diz para nós, hoje? 
(Momento de conversa – por favor, não omitir esse momento).

Leitor 1: O objetivo da Semana Missionária dos jovens, de 
16 a 20 de julho, é envolver a Igreja do Brasil inteiro na

missão. A missão também ajudará as famílias brasileiras a acolher os jovens 
peregrinos que vêm de outros países. 

Leitor 2: Será muito bonito, pois no Brasil inteiro, em todas as dioceses e 
paróquias a missão acontecerá ao mesmo tempo.

Leitor 3: Entre os dias 21 e 23 os jovens de todo o mundo e também os jovens 
brasileiros viajarão para a cidade do Rio de Janeiro. Será uma 'festa de Deus', 
sem tamanho.

Animador: E de 23 a 28 de julho acontecerá a Jornada Mundial. Nesses        
dias acontecerão catequeses, celebrações, shows católicos... A cidade do Rio 
de Janeiro se rejuvenescerá! Na noite do dia 27 para 28 acontecerá a Grande 
Vigília com o Papa, para a qual se espera um número sem fim de jovens.

Todos: Senhor, ilumina e abençoa nossos jovens!

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Façamos as nossas preces espontâneas, pedindo pelos nossos 
jovens. A cada prece, digamos: Senhor, ilumina e abençoa nossos jovens!
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(Os membros do grupo apresentam suas intenções).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO

Animador: É comum os jovens sentirem Jesus como amigo. Isso é muito 
bonito, justamente nestes dias que antecedem a Jornada Mundial da 
Juventude. Ouçamos o testemunho de uma jovem: 

Jovem lê: “Todos os dias, depois da escola, tenho muitas atividades: música e 
dança e catequese, que preenchem a tarde toda. Quando comecei as aulas de 
dança não sabia como iria conseguir encaixar no horário também a missa, da 
qual participo todos os dias. A missa é muito importante para mim e procuro 
sempre participar. Descobri que na igreja perto da escola de música a missa é à 
noite, em uma hora boa para mim. Receber Jesus na Eucaristia é para mim o 
momento mais bonito do dia. A Ele confio tudo e, tendo a Ele como amigo é 
mais fácil recomeçar a amar, mesmo quando me custa. Por exemplo: há dias 
minha mãe pediu para que eu arrumasse o quarto. Isso nem me passava pela 
cabeça. Estando no quarto eu me lembrei do que minha mãe tinha pedido, 
mas também desta vez não tinha vontade de arrumar. Lá fora o dia estava lindo 
e bom para sair. Mas alguma coisa dentro de mim não me deixava em paz. 
Então disse: 'Jesus, por ti vou arrumar!' E arrumei o quarto” (Clara da 

4Eslovênia) .

DINÂMICA – OS PEIXINHOS

(Dispor sobre a mesa todos os peixinhos que vieram junto 
dos livrinhos).

Animador: Poderemos decidir juntos como distribuir 
os peixinhos, pois, com certeza, não haverá um 
peixinho para cada um (tempo para diálogo).
(Se o grupo não souber o que fazer com os peixinhos 
sugerimos o seguinte: cada pessoa pode, livremente, ir 
buscar um peixinho. Em seguida, explica a todos como 
pensa ser concretamente 'amigo da juventude').

GESTO CONCRETO

Animador: Rezar pela Jornada Mundial e quem não puder ir participar da 
Jornada, acompanhe a programação pelos meios de comunicação.

4 FAVOTTI Chiara (ed.), Uma boa notícia. Gente que acredita. Vida que transforma. Editora Cidade 
Nova, Abrigada (Portugal), 2012, pp. 48-49.
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ORAÇÃO FINAL

Animador: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós! Que o amor de 
Deus Pai nos acompanhe, a ternura de Jesus nos envolva, e a luz do Espírito 
Santo nos mostre o caminho. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

CANTO – HINO DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE (contra-capa do 
livrinho).

Atenção 

O próximo encontro será muito especial, maravilhoso. Convidem as crianças, os 
jovens e o maior número possível de adultos. Se assistirá a um DVD sobre uma 
jovem Patrona da Jornada Mundial da Juventude. Escolher uma casa que tenha 
leitor de DVD e TV que funcionem adequadamente. Se possível, é oportuno fazer 

um teste com antecedência 

SEGUNDO ENCONTRO DE JULHO 
'SE TU QUERES, JESUS, EU TAMBÉM QUERO'

(Material: TV e aparelho leitor de DVD. Se acharem oportuno pode-se preparar um 
momento de festa para depois do DVD: pipoca, amendoim, pinhão...).

Animador: Hoje teremos um encontro bem diferente. Assistiremos a um DVD 
sobre uma jovem patrona da Jornada Mundial da Juventude.

Leitor 1: Trata-se de uma jovem que viveu bem pouco tempo, mas deixou um 
rastro de luz atrás de si. Tanto que seu nome é Chiara Luce, que significa             
Luz Clara.

Leitor 2: Chiara Luce Badano nasceu em Sassello, na Itália, em novembro de 
1971. Aos 17 anos, durante uma partida de tênis, sentiu uma dor muito forte 
nas costas. No hospital, foi diagnosticada uma doença grave. 

Como jovem, viveu de modo exemplar os momentos de dor 
e sofrimento muito intensos.
No dia 7 de outubro de 1990 ela partiu para o Céu. A sua 
vida continua sendo um testemunho para muitos jovens. 
Depois de tão poucos anos, o Papa reconheceu em Chiara 

Luce um modelo para todos, por isso a declarou Bem-aventurada.
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Em Chiara Luce vemos uma santidade jovem. Ela era alegre, vestia-se com 
simplicidade e harmonia, gostava de cantar, passear, viajar, usava colar e 
carregava no coração um grande amor a Deus e a todos que estavam ao seu 
redor no momento presente da vida.

Ela dizia: “Comecemos imediatamente a nossa aventura: fazer a vontade de 
Deus no momento presente. Com o Evangelho em nossas mãos faremos coisas 
grandes!”.

Se alguém, depois do DVD, quiser saber mais sobe ela, busque no site 
www.chiaralucebadano.it

ASSISTIR O DVD DE CHIARA LUCE – FAIXA 1 DO DVD – 36 MINUTOS

Depois de termos assistido ao DVD vamos abrir espaço para alguém contar o 
que mais gostou da vida de Chiara Luce (dedicar cerca de 10 min para a partilha). 

PRIMEIRO ENCONTRO DE AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES 
“Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6,8)

Alguém da casa: Quando um grupo de pessoas se 
reúne para rezar, escutar e colocar em prática a 
Palavra de Deus, esse grupo se torna uma luz na 
comunidade. Hoje, quero dizer a todos que o nosso 
grupo é uma luz para a minha família. 

Animador: Iniciemos em nome do Pai e do Filho... O Deus da paz, do amor, da 
misericórdia esteja conosco. Bendito seja Deus... 

CANTO DE ABERTURA – TEU CHAMADO (n. 12)

Animador: Um homem famoso dizia que a nossa alma precisa da oração tanto 
quanto o nosso corpo precisa de alimento para viver. 

O SALMO 42, 2-6 – SEDE DE DEUS – DOIS JOVENS RECITAM O SALMO

–  Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente 
minha alma por vós, ó meu Deus! 

–  Minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria 
de ver a face de Deus? 
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–  O meu pranto é o meu alimento de dia e de noite, enquanto infiéis 
insistentes repetem: Onde está o teu Deus?

–  Recordo saudoso o tempo em que ia, peregrino e feliz, caminhando com o 
povo para a casa de Deus entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. 

–  Por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus! 
Louvarei novamente o meu Deus Salvador!

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: Pela Palavra de Deus saberemos por 
onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos 
acreditar! 

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia e 
acompanhemos a leitura do profeta Isaías 6,1-8 
(alguém lê). 

Animador: O que o profeta Isaías viu? O que Deus lhe disse? O que Isaías 
respondeu? (Momento de conversa – por favor, não omitir esse momento).

Leitor 2: Isaías tocado por Deus, sentiu o chamado e respondeu: “Eis-me aqui, 
envia-me”. 

Leitor 3: Nos evangelhos, os discípulos, ao ouvirem o chamado do Mestre, 
“imediatamente deixam tudo e o seguem” (Mc 1,18). 

Leitor 1: Ainda nos evangelhos, é interessante observar as atitudes, as reações 
das pessoas quando se encontram com Jesus. Ninguém fica indiferente.

Leitor 2: Os doentes e marginalizados vão ao encontro de Jesus. Ao se 
sentirem acolhidos e curados, manifestam sua admiração e louvam a Deus.

Todos: “Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos 
coisa igual” (Mc 2,12).

Leitor 3: Num arco de milhares de anos Deus continua chamando. Será que eu, 
você, já dissemos o nosso ‘sim’ a Ele?

CANTO: O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a ceifar, a ceifar o 
Senhor me chamou. Senhor, aqui estou!

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Neste mês das vocações, louvemos a Deus pelos chamados que Ele 
faz. A cada invocação respondamos juntos: Bendito seja Deus para sempre!
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Leitor 1: Pela missão do papa e de nossos bispos. Bendito seja Deus para 
sempre!

Leitor 2: Pela vocação e missão de nossos padres e diáconos... 

Leitor 3: Pela vocação e missão das irmãs e irmãos, consagrados à vida 
religiosa...

Leitor 1: Pela vocação e missão de leigos e leigas nos diversos serviços e 
ministérios...

Leitor 2: Pela nossa vocação de sermos discípulos missionários de Jesus 
Cristo...

(Intenções livres).

Animador: Rezemos todos juntos o Pai Nosso... 

TESTEMUNHO – ESTOU PRONTO PARA FAZER A VONTADE DE DEUS

Animador: Ouviremos um lindo testemunho do Pe. Estanislau, que tem 50 
anos de idade. Ele pertence ao clero da Diocese de Ponta Grossa – PR.

Leitor: “No dia 15 de setembro de 2010 viajei para a Itália. Lá deveria ficar dois 
anos estudando liturgia. Em janeiro de 2012 comecei a sentir dores no 
intestino. Na consulta e nos exames não apareceu nada. As dores continuaram 
e, depois de pouco tempo, fui submetido a uma cirurgia sobre uma suposta 
hérnia umbilical. Na cirurgia foi descoberto um tumor. Depois de uma semana 
foi-me comunicado que era maligno; tinha 4 x 6 cm, e estava localizado no 
intestino e já havia comprometido a membrana peritoneal. O médico me 
comunicou tudo isso e acrescentou: 'Padre, não temos o que fazer!'. De 
qualquer modo foi iniciada a quimioterapia, mas sem efeitos. Em agosto de 
2012, junto de meu bispo, voltei da Itália para o Brasil. Já estou no terceiro tipo 
de tratamento, mas sem nenhum resultado. Desde o início tenho rezado a 
Deus: 'Senhor, sempre estive em tuas mãos e me coloco mais uma vez em tuas 
mãos para que seja feita a tua vontade sobre mim'. O meu leito em Roma, 
Itália, se tornou a minha capela: ali eu rezava o breviário, o terço e a meditação. 
Para a missa me esforçava para ir até a igreja. Por onde vou dou o meu 
testemunho e sinto o carinho do povo. Estou sereno mesmo ciente de que, 
como me disse o médico: 'Você não tem cura pela ciência'. Eu digo assim: 'Se 
Deus quiser me curar poderei continuar a minha missão e está ótimo; se Ele 
quiser me levar para a eternidade, também está ótimo. Estou feliz e pronto 
para fazer somente a vontade de Deus'” (Pe. Estanislau Kapuscinski).
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DINÂMICA – IMPRESSÕES SOBRE A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Animador: Com certeza todos acompanhamos pela TV grande evento da 
Jornada Mundial da Juventude. Agora faremos uma partilha, lembrando 
alguns fatos bonitos que vimos na Jornada (momento para partilha). 

GESTO CONCRETO

Animador: Rezar pelas vocações. Muitos reclamam 
que os padres estão diminuindo, mas não fazem nada 
pelas vocações. As vocações são o resultado de uma 
comunidade que reza!

ORAÇÃO FINAL

Animador: Deus, que nos chamou pelo Batismo para sermos o seu povo eleito 
e nos convocou a participar da igreja como missionários e missionárias seus 
em nossas comunidades, abençoe-nos e nos guarde e acompanhe. Amém.

CANTO – A BARCA (n. 7).

Atenção ao material que será necessário para a dinâmica do próximo encontro.

SEGUNDO ENCONTRO DE AGOSTO: ATITUDES BONDOSAS DE PAI
“Amai-vos uns aos outros” (Jo 15,17)

(Material: uma planta qualquer arrancada com raiz e tudo).

Alguém da casa: Nos primeiros tempos da Igreja, as 
celebrações eram realizadas nas casas, em pequenos 
grupos. Era forte a consciência de que onde estavam 
dois ou mais cristãos, aí estava a Igreja, a morada de 
Deus. Os séculos passaram, mas a mesma Igreja, hoje, 
está reunida aqui em casa. Por isso, estou muito feliz! 

Animador: Certos de que Deus nos ama, e está conosco, iniciemos em nome 
do Pai e do Filho... 
Somos filhos de Deus. No amor infinito do Pai fomos criados, no sacrifício 
pleno do Filho fomos salvos, e no ardor do Espirito Santo somos impulsionados 
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para viver nossa fé no mundo. Na família, aprendemos a viver o amor. Por isso, 
cantemos.

CANTO DE ABERTURA – ORAÇÃO DA FAMÍLIA (n. 8)

O SALMO 102 – HINO À MISERICÓRIDA DE DEUS – DUAS PESSOAS RECITAM

–  O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. 

–  Não faz queixas, nem guarda rancor. 

–  Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às 
nossas culpas.

–  Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos 
que o temem. 

–  Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. 

–  Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos 
que o temem. 

–  Porque sabe de que barro somos feitos, e se lembra que apenas somos pó. 

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: A Bíblia é a Palavra de Deus, semeada no meio 
do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, 
ensinando-nos a viver num mundo novo.

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia e 
acompanhemos a leitura do Evangelho João 15,10-17 
(alguém lê). 

Animador: Jesus se dirige aos apóstolos e a nós, hoje, falando do  
mandamento do amor. Será que vivemos o amor e o diálogo no dia-a-dia? De 
que forma nossas famílias podem praticar o que Jesus nos fala? (Momento de 
conversa – por favor, não omitir esse momento).

CANTO: Eu vos dou um novo mandamento: “Que vos ameis uns aos outros, 
assim como eu vos amei”, disse o Senhor.

Leitor 2: Uma pessoa contou: “Quando eu fui passar o Natal junto de meus 
pais, notei que havia esquecido o chinelo de banho. Meu pai, já idoso, mas 
muito bondoso, de um coração maior do que ele, percebeu isso, sem que eu 
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sequer tivesse dito uma palavra. Cada dia, quando ia entrar debaixo do 
chuveiro, eu encontrava o chinelo dele deixado ali, pronto para mim. Quem 
não se sentiria amado por um pai assim?”.

Todos: Senhor, obrigado pelos nossos pais.

CANTO: É bom ter família (n. 9)

DINÂMICA – FAMÍLIA IGUAL A UMA PLANTA 

(Dispor de uma plantinha com raiz e tudo. O animador pega a planta em suas mãos e 
prossegue).

Animador: A nossa família pode ser comparada com uma planta. (Mostrar a 

raiz da planta e perguntar): Em que consiste a 'raiz' da família? (Depois de cada 

pergunta deixar as pessoas falar. Apontar para o tronco da planta e perguntar): O que 
sustenta a família, como o tronco sustenta a planta? O que seriam as folhas? As 
flores? Os frutos? 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Glorifiquemos a Deus Amor, que nos fez membros de sua família e 
digamos: Senhor, venha a nós o vosso reino. (Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

MENSAGEM SOBRE A ORAÇÃO DO PAI NOSSO

Leitor: Se em minha vida não ajo como filho de Deus e fecho meu coração ao 
amor, será inútil dizer: PAI NOSSO. Se considero valor apenas os bens da terra, 
será inútil dizer: QUE ESTÁS NO CÉU. Se sou cristão só de fachada, será inútil 
dizer: SANTIFICADO SEJA O VOSSO NOME. Se me agarro nas coisas vãs e 
supérfluas, será inútil dizer: VENHA A NÓS O VOSSO REINO. Se procuro impor 
a minha vontade sobre os outros, será inútil dizer: SEJA FEITA A VOSSA 
VONTADE. Se acumulo riquezas e me nego ajudar quem precisa, será inútil 
dizer: O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE. Se magoo os outros e não 
aceito perdoar, será inútil dizer: PERDOAI-NOS AS NOSSAS OFENSAS, ASSIM 
COMO NÓS PERDOAMOS A QUEM NOS TEM OFENDIDO. Se escolho sempre o 
caminho mais fácil, mesmo sabendo que é errado, será inútil dizer: E NÃO NOS 
DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO. Se não recuso o mal, nem sei fugir das ocasiões 
de pecado, será inútil dizer: LIVRAI-NOS DO MAL. Se sabendo que sou assim 
continuo me omitindo e nada faço para me converter, será inútil dizer: AMÉM.
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GESTO CONCRETO

Animador: Trazer alguma nova família para participar de nosso grupo. Ou 
então, convidar os homens para participar com mais frequência.

ORAÇÃO FINAL

(As pessoas da casa se dirigem para o centro. Todos estendem a mão direita sobre os 
moradores da casa).

Animador: Abençoa, Senhor, as pessoas desta família. Derrama sobre elas a 
tua luz, para iluminá-las na hora das decisões. Aquece seus corações para que 
se abram ao amor. Abra suas mãos para serem generosas. A todos dá saúde, 
paz, proteção contra todos os males. Inunda a vida destas pessoas de 
confiança e alegria. Estende a tua bênção também aos membros ausentes 
desta família. Abençoa-nos, Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

CANTO – JESUS CRISTO É O SENHOR (n. 15) OU OUTRO À ESCOLHA.

Atenção ao material que será necessário para a dinâmica do próximo encontro.

PRIMEIRO ENCONTRO DE SETEMBRO: AS AMEAÇAS À FÉ 
“Felizes os pobres em espírito” (Mt 5,3)

(Material: escrever em letras grandes numa tábua, numa faixa, ou até mesmo num 
grande pedaço de papel a seguinte frase: 'A felicidade pertence aos ricos'. Preparar as 
crianças para entrar de um lugar à parte, com essa frase).

Alguém da casa: Sejam todos bem-vindos em nossa casa. Acolhemos a todos 
com o coração aberto, como foi aberta a porta da nossa casa. 

Animador: Na carta aos romanos, o Paulo escreve: “Saudai Áquila e Priscila, 
meus colaboradores em Cristo e também a Igreja que se reúne na casa deles” 
(Rm 16,5). Se Paulo estivesse ainda hoje anunciando o Evangelho, ele poderia 
pedir para saudarmos os moradores desta casa em que nos reunimos para 
rezar. Então, vamos até eles dar-lhes um forte abraço. (Tempo para abraços).

CANTO DE ABERTURA – DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (n. 13)

Animador: Às vezes inventamos desculpas para não rezar. Mas quem se 
engana somos nós mesmos. Estava escrito num para-choque de caminhão: 
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'Deus sem você continua Deus; você sem Deus é nada'. Acompanhemos o 
salmo em dois coros:

O SALMO 48, 14-21 – A ILUSÃO DAS RIQUEZAS

–  Não dura muito o homem rico e poderoso; é semelhante ao gado gordo que 
se abate. São um rebanho recolhido ao cemitério, e a própria morte é o pastor 
que os apascenta. 

–  Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos fixarão sua 
morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte e junto a si me tomará 
em suas mãos. 

–  Não te inquietes, quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua 
casa; pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá 
acompanhá-lo. 

–  Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo: 'Todos te aplaudem, tudo bem, 
isto que é vida!' Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e 
nunca mais verão a luz! 

–  Não dura muito o homem rico e poderoso: é semelhante ao gado gordo que 
se abate.

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua Palavra é 
assim, não passa por mim sem deixar um sinal!

Animador: O Evangelho é rico em promessa de Deus para seu povo. 
Acompanharemos o trecho das Bem-aventuranças, onde Jesus coloca um 
resumo da sua mensagem. Texto bíblico de Mateus 5,1-12. Acompanhemos.

Leitor 1: Deus da justiça, encontramo-nos em tua presença para suplicar pela 
humanidade de hoje. Queremos renovar diante de ti o nosso compromisso na 
defesa da vida dos excluídos. Por isso, proclamamos:
Felizes os pobres em espírito. Todos: Porque deles é o Reino dos Céus.
Felizes os mansos. Porque herdarão a terra.
Felizes os aflitos. Porque serão consolados.
Felizes os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados.
Felizes os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia.
Felizes os puros de coração. Porque verão a Deus.
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Felizes os que promovem a paz. Porque serão chamados filhos de Deus.
Felizes os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é Reino dos Céus.

Animador: Felizes sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e 
exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação. 
Glória a vós, Senhor.

Leitor 1: Jesus chama de felizes as pessoas que assumem algumas atitudes. 
Por exemplo, são bem-aventurados os que têm espírito de pobre, quer dizer, 
aqueles que não são arrogantes e orgulhosos. 

Leitor 2: Felizes os misericordiosos, por que alcançarão misericórdia. Se você 
trata bem o próximo, ele vai se sentir levado a tratar bem a você. E 
principalmente se você é misericordioso para com o próximo, Deus será 
misericordioso para com você.

Leitor 3: Felizes os puros de coração, isto é, aqueles que têm o amor, a 
bondade, a misericórdia no coração e não deixam o coração se sujar ou se 
poluir no ódio, no egoísmo.

Animador: Qualquer uma das bem-aventuranças é um programa de vida que 
nos pode levar ao céu.

Todos: Senhor, só tu tens Palavras de vida eterna.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Todos queremos crescer na fé. Por isso, peçamos a Deus auxílio, 
dizendo: Creio, Senhor, mas aumentai minha fé.

(Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

DINÂMICA – A FELICIDADE PERTENCE AOS RICOS

(No início desta dinâmica as crianças devem estar fora do grupo e preparadas para 
entrar – quando forem chamadas – com o objeto onde está escrito a frase: 'A 
felicidade pertence aos ricos').

Leitor: Vamos nos repartir em dois grupos (tempo para repartir em dois grupos). 
O grupo do meu lado direito defenderá a frase como verdadeira. O outro grupo 
argumentará que é falsa. (Autorizar as crianças para entrar mostrando a todos a 

escrita. As crianças podem colocar sobre o chão, ao centro, o objeto). Então, vamos 
lá. Quem pode começar? (tempo para desenvolvimento da dinâmica). 
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Animador: Todos precisamos do dinheiro e do que é justo e digno para viver. 
Mas não esqueçamos: o dinheiro pode comprar o colchão, mas não o sono; a 
comida, mas não o apetite; o livro, mas não a sabedoria; o atendimento 
médico, mas não a saúde...

GESTO CONCRETO

Animador: Um monge perguntou ao amigo: ‘Escuta, por que você não vai lá 
em casa?’. O outro respondeu que tinha muitas coisas a fazer e não dava 
tempo. O monge parou e lhe disse: ‘Olha, amigo, tempo e dinheiro a gente 
gasta no que gosta’. O nosso gesto concreto será encontrar tempo para Deus.

ORAÇÃO FINAL

Homem: Unidos, de mãos dadas, vamos pedir ao Pai que não nos deixe faltar o 
pão, que nos ajude a perdoar e a fazer a sua vontade: Pai Nosso...

Mulher: Que Maria, Mãe carinhosa, nos cubra com seu manto de amor e 
sempre nos leve até Jesus: Ave Maria...

Animador: Abençoe-nos agora e sempre o Deus cheio de misericórdia e todo-
poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

CANTO – SENHOR, SE TU ME CHAMAS (n. 5) OU OUTRO À ESCOLHA.

Atenção ao material que será necessário para a dinâmica do próximo encontro.

SEGUNDO ENCONTRO DE SETEMBRO: A PALAVRA ALIMENTA A FÉ 
“As sementes caíram em terra boa” (Mc 4,8)

(Material: dispor para a dinâmica um recipiente com terra, tamanho de uma tigela, e 
um punhado de sementes de feijão à parte).

Alguém da casa: Queridos amigos, bem-vindos! Uns aos outros nos 
acolhemos, pois quando rezamos juntos, formamos uma única família. 
Iniciemos em nome do Pai e do Filho...

Animador: A Palavra de Deus é viva e eficaz (Hb 4,12). O contato com a Palavra 
de Deus nos faz crescer na confiança em Deus. 

O SALMO 124,1-2 – DEUS PROTETOR DE SEU POVO – UMA PESSOA RECITA

–  Quem confia no Senhor é como o monte de Sião: nada o pode abalar, porque 
é firme para sempre. 
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–  Tal qual Jerusalém, toda cercada de montanhas, assim Deus cerca seu povo 
de carinho e proteção, desde agora e para sempre, pelos séculos afora.

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: Pela Palavra de Deus, saberemos por 
onde andar! Ela é luz e verdade, precisamos 
acreditar.

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia                  
e acompanhemos a leitura do Evangelho de                     
Marcos 4,3-9 (alguém lê). 

Animador: O que diz o texto bíblico? O que diz para nós? (Momento de conversa 
– por favor, não omitir esse momento).

Leitor 1: As palavras de Jesus não são como as palavras dos homens. Foi o que 
perceberam imediatamente as primeiras pessoas que as ouviram: “... porque 
Ele as ensinava com autoridade e não como os escribas (Mt 7,29). 

Leitor 2: O fato é que as palavras de Jesus possuem uma profundidade que as 
demais não têm, sejam elas de filósofos, de políticos, de poetas... As palavras 
de Jesus são palavras de vida que contêm, exprimem e comunicam a vida 
divina. 

Todos: Senhor, só tu tens Palavra de vida eterna.

Leitor 3: Todavia, para que a Palavra de Deus gere vida e produza os seus 
frutos, é preciso que a acolhamos e a vivenciemos. Diante de Deus que fala, a 
principal atitude que nos é pedida é a de escuta e acolhida. 'Escutai-o', é o 
mandato do Pai aos discípulos. 

Leitor 1: Mas não basta meditar a Palavra de Deus, não basta estudá-la ou 
servir-se dela para rezar ou ainda tirar alguns propósitos. Escutar a Palavra 
significa fazer o que ela pede como recomenda São Tiago: “Tornai-vos 
praticantes da Palavra e não meros ouvintes” (Tg 1,22).

Leitor 2: A Palavra é uma semente lançada em nossa vida. O bom terreno não 
devolve a semente, mas o fruto. Por isso, é muito importante contar 
testemunhos da Palavra de Deus, que são os frutos da Palavra. 

Todos: Senhor, dá-nos a graça de sermos 'terreno bom'. 
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TESTEMUNHO – 'MOSTRE QUE VOCÊ É MAIS FORTE'

Animador: Na sociedade atual, tão carregada de maus exemplos, transmitidos 
pelos meios de comunicação, os pais encontram dificuldade para formar seus 
filhos na vida cristã. Mas o contato com a Palavra de Deus ajuda muito. 

Leitor 1: “Minha mulher e eu decidimos nos esforçar para colocar em prática, 
diariamente, uma frase do Evangelho. Um dia estava um calor insuportável. As 
crianças saíram da escola cansadas e, logo que entraram no carro, começaram 
a brigar. E a raiva foi tomando conta delas. Parei o carro e a Lúcia, minha 
esposa, começou a explicar para elas a passagem do Evangelho na qual Jesus 
nos diz que se alguém nos bate na face direita, devemos oferecer também a 
esquerda. Se pede para caminhar com ele um quilômetro, vamos dois.
As crianças foram se acalmando e percebemos que ouviam atentamente. Logo 
seus olhinhos brilhavam. Parecia que aquela frase penetrava seus corações. 
Depois disso continuamos a viagem para casa e não tocamos mais no assunto.
Passados uns dias estávamos todos na sala, junto de minha sogra, que tinha 
vindo passar o final de semana conosco. De repente, uma das crianças 
começou a implicar com o irmão mais velho. Notei que ele se esforçava para 
não reagir, mas a avó, disse-lhe: 'Reaja, mostre que você é mais forte'. Ele 
respondeu: 'Vovó, não é assim que mamãe e papai estão ensinando a gente e 
passou a contar a ela o episódio do carro. Minha sogra permaneceu em 
silêncio. Depois veio nos dar os parabéns” (Rubens e Lúcia A. da Rocha – Rio de 
Janeiro).

DINÂMICA – AS SEMENTES NO CORAÇÃO DA TERRA

(Colocar o recipiente com terra sobre a mesa, ao centro. Entregar para cada um dos 
participantes uma semente).

Animador: Existe algo de divino no gesto de plantar a semente na terra. De 
fato, acontece algo inexplicável: a semente apodrece, morre e, daquela morte, 
nasce uma nova vida. Jesus disse: “Se o grão de trigo que cai na terra não 
morre, ele fica só. Mas, se morre, produz muito fruto”.

Leitor 1: Essa frase contém o segredo divino da nossa existência! O universo 
inteiro obedece a essa lei e nós, pessoas humanas, também.

Leitor 2: Não é possível ser feliz se não se vive o amor, a doação. Mas viver o 
amor, a doação, significa entrar na dinâmica do 'grão de trigo'.
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Animador: Agora, sabendo que cada um de nós é como uma semente, vamos 
nos aproximar, um por um, do recipiente e plantar a semente na terra. 
Enquanto realizamos a dinâmica, cantemos.

CANTO: Põe a semente na terra (n. 16)

(Se houver tempo faça-se uma partilha sobre a dinâmica).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Elevemos um hino de gratidão a Deus dizendo com entusiasmo 
após cada invocação: Obrigado, Senhor!

-  Pela tua Palavra, luz para os nossos passos. Obrigado, Senhor!

-  Pela Igreja, presença do teu coração materno no mundo. Obrigado, Senhor!

-  Pelos leigos, teus missionários no coração da Igreja. Obrigado, Senhor!

-  Pelos jovens, teus amigos, ardorosos e sorridentes. Obrigado Senhor!

-  Pelas crianças, teu carinho renovado pela humanidade. Obrigado, Senhor!

(Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

GESTO CONCRETO

Animador: O gesto concreto de hoje será direcionado às crianças. Vamos pedir 
a elas para escrever em pedaços de papel a seguinte frase: “Ama teu próximo 
como a ti mesmo” e espalhar pelos cômodos da sua casa. Assim, cada criança 
poderá ser um 'semeador' da Palavra de Deus. 

ORAÇÃO FINAL

Animador: Ó Deus, Senhor da justiça e da paz, quiseste que o anúncio do 
Evangelho do teu Filho alegrasse o mundo inteiro.

Todos: Nós te agradecemos pelo Evangelho que nos foi anunciado e por 
sermos teus discípulos missionários.

Animador: Dá-nos a graça de permanecer sempre fiéis na escuta e na prática 
deste caminho de vida. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Deus nos proteja. 
Amém. Deus nos dê a paz. Amém. Em nome do Pai e do Filho...

CANTO – ORAÇÃO DA FAMÍLIA (n. 8) OU OUTRO À ESCOLHA.

(Escrevam-nos os seus testemunhos. Enviem para recepcao@cnbbs2.org.br). 
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PRIMEIRO ENCONTRO DE OUTUBRO: A FÉ NOS FAZ MISSIONÁRIOS
“Deixai vir a mim as criancinhas” (Lc 18,16)

Alguém da casa: Jesus gostava de ir na casa das pessoas: foi na casa de Pedro, 
de Marta e Maria, de Zaqueu, de Simão e hoje, através de vocês, Ele veio em 
minha casa. 

Animador: O mês de outubro é o mês das Missões. É o mês de Nossa Senhora 
Aparecida e das crianças. As crianças vieram hoje? Então, vamos iniciar dando 
um forte abraço em cada uma delas dizendo ao ouvido: 'Jesus te ama muito!'

Em nome do Pai e do Filho... 

CANTO DE ABERTURA – DENTRO DE MIM (n. 11)

Animador: As crianças são muito animadas e também muito inteligentes. Um 
dia uma professora propôs a seus alunos a seguinte questão: 'Citem uma coisa 
maravilhosa que não existia no mundo há vinte anos'. Um menino bem 
esperto, de oito anos, respondeu com vivacidade: 'Eu!'

Leitor 1: Ele tinha razão. Cada criança é uma maravilha. Uma mãe de dois filhos 
pequenos disse: 'Eu posso estar morta de cansada, mas ao ver um sorriso de 
meus filhos, eu me renovo'. 

Leitor 2: Deus ama as crianças! Veremos isso, hoje, no Evangelho. E quando as 
crianças amam a Deus é algo gigante que chega a balançar os céus.

Animador: Em que colocamos a nossa confiança? Na conta do banco? No 
emprego? Na colheita deste ano? A nossa confiança precisa repousar em 
Deus. É disso que fala o salmo a seguir.

CÂNTICO DE ISAÍAS 12,2-6 – DUAS PESSOAS DA FAMÍLIA RECITAM O SALMO

–  Deus é meu Salvador, nele eu confio e nada temo; o Senhor é minha força, 
meu louvor e salvação. 

–  Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia: 

–  Dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas.

–  Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. 

–  Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em 
toda a terra suas grandes maravilhas! 

–  Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso 
meio o Deus Santo de Israel!

Glória ao Pai e ao Filho...
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ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um pai ao 
redor de sua mesa, revelando seus planos de amor.

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa 
bíblia e acompanhemos a leitura do 
Evangelho de Lucas 18,15-17 (alguém lê). 

Animador: O que diz o texto bíblico? O que 
diz para nós? (Momento de conversa – por 
favor, não omitir esse momento).

Leitor 2: Na Igreja Católica existe a Infância 
Missionária. É uma Obra Pontifícia que existe 

há 170 anos. O lema da Infância Missionária é 'Criança evangeliza criança'. O 
criador dessa obra maravilhosa foi o bispo francês Dom Carlos Janson.

Leitor 3: Essa atividade missionária com as crianças foi motivada pelas cartas e 
notícias que missionários, principalmente da China, escreviam contando a 
realidade triste e dura das crianças naquelas regiões: doenças, mortalidade, 
analfabetismo e abandono.

Leitor 4: A finalidade dessa Obra é despertar o espírito missionário universal 
das crianças e adolescentes, desenvolvendo seu protagonismo na 
solidariedade e na evangelização e, por meio delas, em todo o povo de Deus: 
'Ajudar as crianças por meio das crianças'.

Todos: Senhor, as crianças te amam de coração inteiro.

Animador: As crianças da Infância Missionária assumem responsabilidades. 
Se houver crianças no grupo, pedir para duas delas ler, alternadamente, os 
compromissos assumidos pelas crianças da Infância:

1. Tornar Jesus conhecido e amado. 2. Colocar-se à disposição de todos com 
alegria. 3. Repartir seus bens com os que não têm, mesmo à custa de 
sacrifício. 4. Rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes do mundo 
inteiro. 5. Louvar e agradecer a Deus pelos dons recebidos. 6. Manter-se bem 
informado sobre a missão em todos os continentes. 7. Reconhecer o que é 
bom da vida e da cultura dos outros povos, respeitando-os e valorizando-os. 
8. Ser bem comportados e responsáveis em casa, na escola, na comunidade, 
evangelizando com o exemplo da própria vida. 9. Nunca desanimar diante das 
dificuldades. 10. Tornar Nossa Senhora conhecida e amada. 



40

CANTO: Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. 
Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar a cumprir. E perguntou no meio de 
um sorriso o que é preciso para ser feliz? 

Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus 
pensou. Viver com Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus 
sorria. E ao chegar o fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Apresentemos a Deus os nossos pedidos dizendo: Vinde, ó Deus, 
em nosso auxílio.

 (Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO – LEIGAS MISSIONÁRIAS NUM PAÍS DISTANTE

Animador: O Cardeal Van Thuan nos conta um episódio de uma de suas 
viagens.
“Passando pela ilha de Zanzibar, no imenso Oceano Índico, num vilarejo muito 
pobre encontrei duas moças alemãs: uma era médica e a outra enfermeira. O 
que estavam fazendo elas naquele fim de mundo? Eram voluntárias e tinham 
ido ali para dar testemunho do amor cristão em um ambiente tipicamente 
muçulmano. Uma gota de água no Oceano! Que tamanha fé! 
Em Bagamoyo, cidade portuária da Tanzânia, onde desembarcaram os 
primeiros missionários nesse país, tive ocasião de visitar o antigo cemitério 
dos padres, perto de uma gigantesca árvore típica das savanas africanas. Todos 
aqueles missionários tinham morrido ainda jovens. O mais velho tinha apenas 
trinta e nove anos. Em silêncio, caí de joelhos e beijei aquela terra sagrada. 
Deus é admirável em seus santos! E o vento que balançava suavemente as 

5
folhas de coqueiros parecia me dizer: pequeno rebanho, não tenhais medo!” .

CANTO – Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. 
Cristo também chegou para anunciar: não tenhas medo de evangelizar! 

GESTO CONCRETO

Animador: Rezar pelos missionários que estão longe de sua pátria.

5 VAN THUAN, Testemunhas da Esperança, Cidade Nova, São Paulo, 2002, p. 189.



41

DINÂMICA – CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA APARECIDA

Animador: Silenciemos um instante para viver um momento especial com 
Maria (pausa). Quem estiver precisando sentir o carinho de Nossa Senhora, ou 
pedir-lhe algo, dirija-se até o centro da sala e permaneça em pé. As crianças 
também podem ir para o centro da sala. Os demais se dão as mãos ao redor 
(tempo para as pessoas se movimentarem). Rezemos juntos: Salve Rainha...

CANTO – Dai-nos a bênção, ó mãe querida, Nossa Senhora Aparecida (2x).

Uma mãe reza e os demais permanecem em silêncio: Ó Maria Santíssima, que 
em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios 
sobre o Brasil, eu, embora indigna de pertencer ao número dos vossos servos, 
mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrada a 
vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor 
que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a 
vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que, depois de Deus, vos ame 
sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número 
dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em 
nossas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora da nossa 
morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão 
fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta 
vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda 
eternidade. Assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha 
e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus onipotente, Pai e Filho e Espírito Santo 
desça sobre nós e permaneça sempre. Amém.

CANTO – IMACULADA (n. 4) OU OUTRO À ESCOLHA.

Atenção ao material que será necessário para a dinâmica do próximo encontro.

SEGUNDO ENCONTRO DE OUTUBRO: MISSÃO AD GENTES
“Enviou-os dois a dois, aonde Ele próprio devia ir” (Lc 10,1)

(Material: os jovens sirvam-se de um rolo de macarrão e um lençol para montar algo 
parecido a um 'pergaminho', como mostra a próxima figura no momento da 
dinâmica. Escrevam em pedaços de papel – que serão enrolados com o lençol – quem 
são, no parecer deles, os pobres nos dias de hoje).
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Alguém da casa: Sentimos muita alegria, pois, através de vocês, mais uma vez 
Deus vem em nossa casa. Sejam bem-vindos.

Animador: Quando Jesus enviou os 72 discípulos indicou-lhes que ao entrar 
nas casas dissessem: “A paz esteja nesta casa” (Lc 10,5). Que tal se, daqui em 
diante, ao entrar nas casas onde acontecem os encontros a nossa saudação 
fosse essa? No entanto, podemos começar já dando um abraço da paz aos 
moradores desta casa; aliás, podemos dar um abraço da paz a todos (tempo 
para abraços).

Iniciemos em nome do Pai e do Filho... A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, 
o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus...

CANTO DE ABERTURA – JESUS CRISTO É O SENHOR (n. 15)

Animador: Rezar faz bem ao coração. Rezar faz bem para nossa vida, nossa 
família. Sem Deus somos nada e a nossa vida fica sem sentido. Então, com o 
coração em atitude de oração, ouçamos a recitação do salmo.

O SALMO 40 (41) – DUAS PESSOAS (PODEM SER DA FAMÍLIA) RECITAM O 
SALMO

–  Feliz de quem pensa no pobre e no fraco: o Senhor o liberta no dia do mal! 

–  O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida, o Senhor vai torná-lo feliz sobre a 
terra, e não vai entregá-lo à mercê do inimigo. 

–  Deus irá ampará-lo em seu leito de dor, e lhe vai transformar a doença em 
vigor. 

–  Eu digo: Meu Deus, tende pena de mim, curai-me, Senhor, pois pequei 
contra vós!

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: A Bíblia é a Palavra de Deus, semeada 
no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos 
transformou, ensinando-nos a viver num 
mundo novo.

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia e 
acompanhemos a leitura do Evangelho de              
Lucas 10,1-11 (alguém lê). 
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Animador: O que diz o texto bíblico? O que diz para nós? (Momento de conversa 
– por favor, não omitir esse momento).

Leitor 2: É possível ser missionário mesmo sem ir para a África. O missionário é 
aquele que, em qualquer lugar, leva Deus para as pessoas. 

Todos: Senhor, dá-nos um coração missionário.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Coloquemos diante de Deus nossos pedidos e digamos: Senhor, 
escutai a nossa prece. (Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso de mãos 
dadas...

TESTEMUNHO – IGREJA PARANAENSE ASSUME MISSÃO NA ÁFRICA

Leitor: Alguns membros do Conselho Missionário da Igreja do Paraná 
visitaram a Diocese de Bafatá - Guiné Bissau, em 2011. Retornando contaram 
do grande anseio de Dom Pedro Zilli, bispo daquela diocese, por abrir uma 
nova comunidade missionária, na região de Quebo, predominantemente 
muçulmana. Para realizar o sonho de Dom Pedro, faz-se necessário um poço 
artesiano, uma igreja, uma escola, uma casa espaçosa para acolher os 
missionários e, depois os missionários para a missão. 

As crianças da Infância Missionária se encarregaram do poço. Serão 
confeccionados 25.000 pequenos poços de papel, correspondentes ao 
número de crianças envolvidas com a Infância Missionária no Estado. Como o 
custo da casa é alto, foram repartidos os cômodos em 20 partes e em 2013, 
serão envolvidas no projeto 20 paróquias do Paraná, que se destacam no zelo 
missionário. No decorrer do ano farão atividades missionárias com fins 
lucrativos, registrando cada passo para depois partilhar a experiência. O 
projeto, aprovado pelos bispos, está encontrando grande acolhida: as 
paróquias, e mesmo os candidatos a missionários, estão se apresentando 
espontaneamente. Nos anos seguintes, serão convidadas outras paróquias e, 
continuamente, a dimensão missionária alcançará maior abrangência (Pedro 
Lang – Conselho Missionário do Paraná).

CANTO: De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um 
novo hino de unidade, amor e paz.
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DINÂMICA – QUEM SÃO OS POBRES

(Dispor do material preparado pelos jovens para este momento).

Animador: O Documento de Aparecida fala de novos 
rostos de pobre. Pedimos para os jovens vir aqui na 
frente e conduzir este momento. 

Jovem: Quem são os novos rostos de pobre hoje? (Dar 
um tempo para que as pessoas falem. Em seguida, um jovem 
vai abrindo o pergaminho e vai deixando as pessoas ler quem 
são os novos pobres, hoje. Se houver tempo, fazer uma 
partilha). 

DVD SOBRE UM PAÍS AFRICANO

Agora vamos assistir um vídeo de onze minutos no qual se retrata a viagem dos 
nossos missionários ao país de Guiné Bissau (FAIXA 2 DO DVD). (Se não tiver 
como assistir ao DVD, pode-se saltar para o próximo ponto). 

ORAÇÃO FINAL

Animador: Estendendo a mão direita em direção à Bíblia, digamos juntos. O 
Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face, 
e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
Amém. Em nome do Pai e do Filho...

CANTO – VEJAM: EU ANDEI PELAS VILAS (n. 2) OU OUTRO À ESCOLHA.

PRIMEIRO ENCONTRO DE NOVEMBRO: A FÉ NOS LEVA A AMAR O IRMÃO
“Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas” (Jo 10,15)

(Material: se houver uma imagem de Jesus dispô-la sobra a mesa, ao centro).

Alguém da casa: A nossa casa é o nosso cantinho. É gostoso estar em casa 
quando tudo está bem, quando se vive o amor. Queridos amigos: esta casa, 
hoje, é de vocês. E que o amor de Deus possa nos envolver a todos. Sejam bem-
vindos!

Animador: Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai e do Filho... O Deus da 
esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus...
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CANTO DE ABERTURA – DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (n. 13)

Animador: Rezar, mais do que repetir palavras, é criar um vínculo de amizade 
com Jesus. 

O SALMO 23 – DUAS PESSOAS (PODEM SER DA FAMÍLIA) RECITAM O SALMO

–  O Senhor é o pastor que me conduz: não me falta coisa alguma. Pelos prados 
e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. 

–  Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele 
me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. 

–  Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais 
comigo com bastão e com cajado: eles me dão a segurança! 

–  Preparais à minha frente uma mesa e com óleo vós ungis minha cabeça: o 
meu cálice transborda. 

–  Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida; e, na casa do 
Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. 

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: Toda a Bíblia é comunicação de um 
Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem 
crê na revelação, quem tem Deus no 
coração. 

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia 
e acompanhemos a leitura do Evangelho de 
João 10,7-15 (alguém lê). 

Animador: O que este texto diz para nós, hoje? (Momento de conversa – por 
favor, não omitir esse momento).

Leitor 2: Jesus fala uma coisa muito importante para nos dar conforto e 
segurança. Ele usa a comparação do pastor e das ovelhas. Diz que as ovelhas 
ouvem e reconhecem somente a voz do pastor. E o pastor as chama pelo nome 
e as conduz.

Leitor 3: O pastor chama pelo nome. Isso é muito lindo e verdadeiro. Deus nos 
conhece pelo nome. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos 
conhecemos. Ninguém melhor do que Ele para saber o que temos do bom e 
mau no coração.
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Leitor 4: Ele nos conhece pelo nome e se interessa por cada um de nós. 
Ninguém é esquecido, deixado de lado, abandonado por Deus. Mesmo 
quando viramos as costas e desprezamos a sua Palavra e a sua vontade, Deus 
jamais nos esquece. Estamos bem dentro de seu coração misericordioso.

CANTO: Senhor, tu me olhaste nos olhos. A sorrir, pronunciaste meu nome. 
Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar.

MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: Apresentemos espontaneamente a Deus os nossos pedidos e 
digamos: És tu, Senhor, o meu Pastor. 

(Intenções livres).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO – 'SOMOS A FAMÍLIA QUE DEUS ESCOLHEU PARA ELE!'

Animador: Alguns testemunhos deixam a gente com o coração na mão! Este 
que ouviremos é assim.

Leitor: “É hora de almoço em nossa casa. As crianças que voltaram da escola 
contam as aventuras do dia. Um choro insistente interrompe a conversa. 
Levantamo-nos para ver de onde vem. Saindo à porta, percebemos que, a 
poucos metros de distância, algumas pessoas se ajuntaram. Do meio alguém 
fala: 'Olhem é um menino!'.

Fomos até lá. Uma criança de cerca um mês de idade foi abandonada na 
calçada, quase sem roupa e com rostinho de desnutrição. Entre os presentes 
surgem mil ideias para resolver o caso. Mas não é tão simples e ninguém tem 
coragem de assumir. 'Vamos ficar com ele, mamãe', disse-me minha filha. Com 
o gesto de aprovação de meu marido, peguei-o em meus braços e levei-o para 
nossa casa. Depois de alimentá-lo e vesti-lo com as roupas que eu tinha do 
meu filho mais novo, coloquei-o para dormir. 'O que fazer com o menino?' 
'Quem poderia ficar com ele?' Eu disse: 'José, sei que não temos condição, pois 
já é difícil manter nossos filhos, mas, enquanto não se recuperar, não podemos 
abandoná-lo'. Ele respondeu que estava pensando a mesma coisa. Nesse meio 
tempo, as famílias ao redor enviavam muita ajuda. Escolheram um nome para 
o menino: Renato. Lembram-se sempre daquela frase: 'Quem acolher um 
desses pequeninos, acolhe a mim'. Depois de alguns meses se perguntam: 'E 
agora? É impossível pensar em nos separar dele, pois todos o amam'. E José 
expressa o que passa no seu íntimo: 'Por que não ficamos com o menino? 
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Tenho certeza de que Deus nos ajudará. Até posso fazer horas extras para 
ajudar nas despesas. O que vocês acham?'. 'Sim, papai' – exclamam as três 
crianças. 'Renato é nosso irmãozinho caçula'. 'Renato é membro de nossa 
família e nós a família que Deus escolheu para ele'. Encaminharam, então, o 
processo legal de adoção e foram bem sucedidos” (Os pais não quiseram se 
identificar).

DINÂMICA – O SENHOR É O MEU PASTOR

Animador: Quantas vezes já escutamos a frase: 'O Senhor é o meu Pastor'. E 
realmente Ele é! Hoje, cada um poderá dizer como percebe em sua vida que 
Jesus é o seu pastor. Se houver uma imagem de Jesus, o animador a pega em suas 

mãos. O animador poderá dizer a seguinte frase ou outra: 'O Senhor é meu Pastor, 
pois sinto que Ele cuida de mim'. Depois, passará a imagem para uma outra 
pessoa que também dirá: 'O Senhor é meu Pastor, por que...'. (Assim 
sucessivamente até passar por todos – se não tiver uma imagem de Jesus, se faz a 
dinâmica sem imagem).

CARITAS: SOMOS SOLIDARIEDADE

Leitor: Em janeiro de 2010, o Haiti, um dos países mais pobres do mundo, foi 
sacudido violentamente por um terremoto. Milhares de pessoas morreram 
debaixo dos escombros e muitas permanecem desaparecidas até hoje. Logo 
após o terremoto houve falta de água, de alimentos, de tudo, e, além do mais, 
epidemias de várias doenças tomaram conta da região abalada pelo tremor. 

Leitor 1: Mais de três anos depois, a região ainda padece pelas condições 
precárias. No Brasil houve uma linda mobilização em prol dos haitianos. A 
Caritas Brasileira, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se 
mobilizou e tem realizado gestos grandiosos de solidariedade com o povo 
haitiano.

Leitor 2: Agora vamos assistir um vídeo de onze minutos onde se relata a nossa 
ajuda ao povo haitiano (FAIXA 3 DO DVD). Se não tiver como assistir o DVD 
pode-se saltar para o próximo ponto.

GESTO CONCRETO

Animador: Fazer gestos de bondade, desinteressados, para as pessoas.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Deus Pai nos abençoe e nos proteja, esteja à nossa frente para nos 
guiar, ao nosso lado para nos proteger, atrás de nós para nos resguardar e 
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acima de nós para nos abençoar e nos fortalecer no compromisso com o 
irmão. Abençoe-nos, ó Deus todo-poderoso: Pai, Filho... Amém.

CANTO – SIM, EU QUERO (n. 6) OU OUTRO À ESCOLHA.

Atenção ao material que será necessário para a dinâmica do próximo encontro.

SEGUNDO ENCONTRO DE NOVEMBRO: ENCERRAMENTO DO ANO DA FÉ
“A fé é a antecipação e garantia dos bens futuros” (Hb 11,1)

(Material: dispor para a dinâmica uma imagem de Jesus, uma imagem de Maria e 
todas as imagens de santos que houver na casa. Encarregar as crianças de recortar 
uma estrela, ao menos, para cada participante).

CANTO DE ABERTURA – DEIXA  A LUZ DO CÉU ENTRAR (n. 13)

Animador: O amor de Deus nos reúne nesta casa para celebrar a fé. Iniciemos 
em nome do Pai e do filho... 

Leitor 1: Na festa de Cristo Rei, dia 24 de novembro, encerra-se o Ano da Fé. Na 
certeza de que Deus nos ama, recitemos o salmo. 

O SALMO 62, 2-6 – SEDE DE DEUS – DUAS PESSOAS DA FAMÍLIA RECITAM 

– Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! 

– A minha alma tem sede de vós, meu ser vos procura como terra sedenta! 

– Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. 

– Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. 

– Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos! 

– A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. 

– Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor!

Glória ao Pai e ao Filho...

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

CANTO: A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós (2x). Como um 
pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor.

Leitor 1: Abramos com respeito a nossa bíblia e acompanhemos a leitura da 
Carta aos Hebreus 11,1-6 (alguém lê). 
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Animador: A fé, a gente tem ou não tem. Não é 
possível comprá-la no mercado nem mesmo ganhá-
la de presente de alguém. A fé a gente recebe na 
família, na comunidade. A fé é fruto de nossa busca 
pessoal. A propósito: Como vai a sua fé? (Conversa 
dois a dois – não saltar esse momento).

Leitor 2: Hoje vamos comparar a nossa vida a uma viagem de trem (pedir para 
as pessoas fecharem o livrinho e os olhos e acompanhar em silêncio).

Pessoa com voz clara: Quando nascemos iniciamos uma viagem de trem. Diz 
uma música: 'Não sei como aconteceu, quando acordei eu já era eu'. Sim, 
quando abrimos os olhos já estávamos viajando. Estávamos rodeados por 
pessoas queridas. Tínhamos certeza de que duas dessas pessoas fariam 
conosco a viagem até o fim: nossos pais. Não é verdade. Infelizmente, em 
alguma estação, eles nos deixam órfãos de seu carinho, proteção, amor e 
afeto. 

Mas isso não impede que, durante a viagem, embarquem pessoas 
interessantes: parentes, amigos e também amores. Muitas pessoas tomam 
esse trem a passeio. Outras fazem a viagem experimentando, sobretudo, 
tristezas. Outras, ainda, estão viajando, mas se entretêm demasiado com o seu 
trabalho como é o caso do cobrador. E no trem há, também, pessoas que 
passam de vagão em vagão, prontas para ajudar quem precisa. 

Muitos descem e deixam saudades sem fim. Outros tantos viajam no trem de 
tal forma que, quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. 

A viagem da vida é assim: cheia de encontros, embarques e desembarques, de 
pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis e tristezas, com 
atropelos, sonhos, fantasias, esperas. 

Todos os passageiros sabem que o 'trem da vida' não dá marcha ré. Ele jamais 
volta. Outra coisa que todos sabem: um dia se descerá do trem. A ordem de 
desembarque não obedece à ordem de entrada no trem, por isso ninguém 
sabe em qual parada descerá. Só sabe que descerá. Numa estação que não sei 
qual, eu também descerei.

Quando eu descer do trem terei que deixar tudo o que construí em anos e anos 
de luta. Vou ter que deixar meus filhos, familiares viajando sozinhos. Isso será 
muito triste. Mas me agarro na esperança de que, em algum momento, estarei 
na estação principal, e terei a emoção de vê-los chegar com sua bagagem, que 
não tinham no início.  Será uma grande festa. 
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Nesse momento, o trem diminui sua velocidade para que embarquem e 
desembarquem passageiros. Minha expectativa aumenta, à medida que o 
trem vai diminuindo sua velocidade. Quem estará entrando? Quem estará 
descendo? 
A vida é uma viagem compartilhada com muitos passageiros. É tecida de 
encontros, pouco ou muito profundos. A viagem é transitória, é treinamento e 
pode ser bastante rápida. A viagem é única. 
Você já notou que por mais que tenhamos tudo dentro do 'trem da vida', 
sempre permanece no mais profundo do nosso ser um gostinho de quero 
mais? Sim, a viagem segue na direção de um encontro que finalmente saciará 
essa nossa sede de infinito. Aquele encontro que saciará a nossa sede de 
infinito é o último encontro e será com Deus! “Veremos Deus face a face” (1Jo 
3,2). Na verdade, a viagem inteira é preparação para aquele encontro. 
Você, diga em silêncio seu nome e sua idade (breve pausa), você também terá 
esse encontro! Você está se preparando para isso? Quando será? Onde você 
estará? Com quem estará? Pode ser que no mês que vem já alguém de nós 
viverá essa experiência. Dizemos isso não para assustar, mas só para 
relembrar: a vida é única e é séria.
Segundo São Paulo “a fé é a antecipação e garantia dos bens que se esperam, a 
prova das realidades que não se veem” (Hb 11,1). E nós passamos a vida na 
expectativa do encontro eterno com Deus (todos podem abrir os olhos).

DINÂMICA – OS MORADORES DO CÉU

(Todas as imagens: Jesus, Maria e santos devem estar sobre a mesa ao centro. 
Também as estrelas recortadas pelas crianças).

Leitor 1: Jesus, Maria e os santos são moradores do 
céu. Também acreditamos que nossos avós e muitas 
outras pessoas queridas a nós também moram no 
céu.

Leitor 2: Então, cada um de nós vai se levantar, pegar 
uma estrela e dizer o nome de uma pessoa já partida
desta vida. Vai falar brevemente quem foi esta pessoa e qual exemplo de vida 
ela deixou. Em seguida, colocará a estrela junto de Jesus e Maria (tempo para a 
dinâmica).

Animador: Hoje vimos as estrelas do firmamento: são os santos e santas de 
Deus! E Deus merece ser glorificado nos seus santos: Glória ao Pai e ao Filho...
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MOMENTO DE ORAÇÃO

Animador: A cada invocação digamos: Obrigado, Senhor. 

(Intenções livres).

Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso...

TESTEMUNHO – SORRIR DEBAIXO DE LÁGRIMAS

Leitor: “Quando eu tinha oito anos de idade minha mãe faleceu. Éramos eu e 
duas irmãs menores. Os parentes me deixaram participar do enterro de minha 
mãe. Às minhas irmãzinhas não permitiram. Antes de fecharem o caixão, uma 
tia me disse: 'Dê mais uma saudação para sua mãe'. Eu fui, me estiquei na 
ponta dos pés, e dei o último beijo em minha mãe. Naquele momento foi como 
se alguma coisa se iluminasse dentro de mim. Eu sentia que Jesus não estava 
roubando minha mãe, mas que a mãe estava com Jesus. Já antes eu tinha 
aprendido de minha mãe a ver Jesus como uma presença viva. Ela rezava, mas 
para além das orações eu sentia que ela falava com alguém. Então, na minha 
vida sinto que Jesus se tornou uma presença viva. Depois daquele último beijo 
senti o amor de Deus, num momento que poderia ser o contrário. Daquele 
momento em diante percebi que se pode sorrir mesmo debaixo de lágrimas” 
(Pe. Tonino Gandolfo).

CANTO: Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. 
No grito que vem do teu povo te escuto de novo chamando por mim. 

GESTO CONCRETO

Animador: Estamos no mês de novembro e por isso, não esqueçamos de rezar 
pelos nossos falecidos.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Senhor da vida, ao terminar nosso encontro, dirigimos a vós a 
nossa prece. Em vossas mãos entregamos nossas preocupações. Acalmai o 
nosso coração, renovai nosso ânimo, fortalecei a nossa fé. Dai-nos paz interior 
e coragem para anunciar o vosso Reino. Isso vos pedimos por Cristo Senhor 
Nosso. Amém.

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
Amém. Em nome do Pai, do Filho...

CANTO – ORAÇÃO DA FAMÍLIA (n. 8) OU OUTRO À ESCOLHA.
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CANTOS PARA OS ENCONTROS

1. SOMOS GENTE DA ESPERANÇA
1. 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.
2. Para que o mundo creia, na justiça e no amor. Formaremos um só povo, num 
só Deus, um só Pastor.

2. VEJAM: EU ANDEI PELAS VILAS
1. Vejam. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o Pai me pediu. Portas, 
eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu.
Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa 
voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz, queremos ser assim. Que 
o pão da vida nos revigore em nosso sim.
2. Vejam. Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. 
Pobres, a esperança que é deles eu não quis ver escravo de um poder que 
retrai.

3. MARIA, MINHA MÃE, MARIA
Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor. Mostrar que em meu peito 
aberto, cultivo um jardim em flor. Cultivo um jardim de rosas que não têm 
espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra 
te ofertar.
Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Agora, mãe do céu, Maria, 
contigo sigo a cantar. E canto pela vida afora, embora encontre pedras não vou 
mais parar. Pois sei que com você, Maria, minha mãe Maria, vou sempre 
contar.
Maria, minha mãe, Maria. Maria vou sempre te amar (2x).

4. IMACULADA
Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus! Imaculada Maria 
do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz!
1. 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!
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, 
mãos estendidas que os tronos renegam, Reino de Deus que renova esta terra!
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5. SENHOR, SE TU ME CHAMAS
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, 
respondo: eis-me aqui.
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e pregaram 
sem temor. Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor. Profeta tu me 
chamas: vê Senhor, aqui estou.
2. Nos passos do teu Filho toda Igreja também vai, seguindo teu chamado de 
ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo me 
chamas: vê Senhor, estou aqui.
3. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz que chama ainda hoje, que 
convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si, e dizem 
com firmeza: vê Senhor, estou aqui.

6. SIM, EU QUERO
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. Sim, eu quero que o meu amor 
ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão. Em tua lei, em tua luz, 
Senhor! 
1. Esta terra, os astros, o sertão em paz. Esta flor e o pássaro feliz que vês não 
sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá.
2. Em minha alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal. Há 
um resplendor secreto do infinito ser, há um profundo germinar de 
eternidade.

7. A BARCA
1. 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.
2. Tu sabes bem que em meu barco. Eu não tenho nem ouro nem espadas, 
somente redes e o meu trabalho.
3. Tu, minhas mãos solicitas. Meu cansaço que a outros descanse, amor que 
almeja seguir amando.

8. ORAÇÃO DA FAMÍLIA
1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma 
família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e 
de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. 
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2. Que a família comece e termine sabendo aonde vai. E que o homem 
carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, 
aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém! Abençoa, Senhor, a minha também!

9. É BOM TER FAMÍLIA
É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, que a 
prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali, e se 
chama família.
Como é bom ter a minha família, como é bom! Vale a pena vender tudo o 
mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro, que é puro 
dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.

10. NÓS ESTAMOS AQUI REUNIDOS
Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando 
vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem.
1. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, e ele sopra onde quer. 
Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer.
2. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um 
fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz.

11. DENTRO DE MIM
1. Dentro de mim existe uma luz, que me mostra por onde deverei andar. 
Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de 
amar.
Minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.
2. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde deverei remar. 
Dentro de mim Jesus Cristo é o sol, que me ensina buscar o seu jeito de sonhar.

12. TEU CHAMADO
1. Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei 
deste mundo às promessas e fui bem depressa ao rumo da tua mão. 
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito 
que vem do teu povo te escuto de novo chamando por mim! 
2. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos 
mares do mundo navego e às redes me entrego, tornei-me teu pescador. 
3. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com força que vem de ti. A 
cada momento que passa revivo esta graça de ser teu sinal aqui.
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13. DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
1. 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.
2. Cristo, luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu 
caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.
3. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. 
Oh! Aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar.

14. MARIA DE NAZARÉ
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me 
adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber, me vejo a rezar. E meu 
coração se põe a cantar, pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e 
escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, 
Senhora e Mãe do Céu.
Ave - Maria (3x), Mãe de Jesus!
2. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você, ninguém, Mãe 
pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus 
Maria deixou, um sonho de Mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. 
Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu 
pra seu Deus, Maria do povo meu.

15. JESUS CRISTO É O SENHOR
Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor. Glória a 
ti, Senhor!
1. Da minha vida Ele é o Senhor! (3X). Glória a ti, Senhor!
2. Do meu passado Ele é o Senhor! (3x). Glória a ti, Senhor!
3. Do meu futuro Ele é o Senhor! (3x). Glória a ti, Senhor!
4. Do mundo inteiro Ele é o Senhor! (3x). Glória a ti, Senhor!

16. PÕE A SEMENTE NA TERRA
1. Toda semente é um anseio de frutificar e todo fruto é uma forma de a gente 
se dar. 
Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas 
para o irmão (2x). 
2. Toda palavra é um anseio de comunicar e toda fala é uma forma da gente se 
dar. 
3. Todo tijolo é um anseio de edificar e toda obra é uma forma da gente se dar. 



Elaboração 
Pe. Mário Spaki 

Secretário Executivo do Regional Sul II

CNBB - Regional Sul II
Rua Saldanha Marinho, 1266 – Curitiba – PR

Fone (41) 3224 7512 / E-mail: secretaria@cnbbs2.org.br

Capa 
Ednelson Cordeiro

Diagramação
Marilise Tatiane de Lima Santos

SUMÁRIO

Apresentação .................................................................................... 01

Segundo encontro de abril ..................................................................... 02
Primeiro encontro de maio ............................................................... 05
Celebração ecumênica ........................................................................... 09
Segundo encontro de maio ............................................................... 11
Primeiro encontro de junho .............................................................. 14
Segundo encontro de junho .............................................................. 18
Primeiro encontro de julho .................................................................... 21
Segundo encontro de julho ................................................................... 24
Primeiro encontro de agosto ............................................................ 25
Segundo encontro de agosto ............................................................ 28
Primeiro encontro de setembro ............................................................ 31
Segundo encontro de setembro ............................................................ 34
Primeiro encontro de outubro .......................................................... 38
Segundo encontro de outubro .......................................................... 41
Primeiro encontro de novembro ........................................................... 44
Segundo encontro de novembro ........................................................... 48

Cantos para os encontros ..................................................................  52



ADQUIRA O VOLUME 1

Novena de Natal

A Novena de Natal, volume 1, é composto por nove encontros, 
enriquecidos de testemunhos e dinâmicas.

Também para este ano, a cada sete livrinhos (mais ou menos 
equivalente a um grupo) enviaremos gratuitamente um CD com 
mensagens, poesias, músicas que tornarão os encontros bem 
participativos. 

Procurem na paróquia de vocês!

Regional Sul II da CNBB

Você leu e se enriqueceu com muitos testemunhos. Se no seu 
grupo ou sua comunidade aconteceu algo bonito envie-nos e quem 

sabe poderá ser publicado nas próximas edições
recepcao@cnbbs2.org.br
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