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INTRODUÇÃO
É com alegria no coração que estamos iniciando mais uma
Festa e Romaria dedicada à nossa padroeira, Nossa Senhora das
Dores. Este ano a festa tem como tema: “Família Romeira da Mãe das
Dores e do Padre Cícero a Caminho do Reino” e, em consonância com
o ano nacional do laicato, o lema “Sal da terra e luz do mundo” (Mt
5,13-14).
Com essa temática, buscamos refletir e, entender melhor, a
importância do “leigo/a” na construção do Reino de Deus, Reino de
justiça, de fraternidade e de amor. O peregrino que chega na Casa da
Mãe das Dores vivência momentos fortes de devoção e fé. Essa
vivência cristã, traduz uma identidade profunda dentro da pertença a
Igreja. E é na “família romeira” que se transmite, de pais para filhos e
se perpetua em gerações o “Espírito das Romaria”.
E qual é o “espírito das romarias”? O Romeiro, por definição é
um “cristão em saída”! É a consciência de que estamos sempre a
caminho, em busca de algo que nos faz crescer na fé e na intimidade
com Jesus. É a consciência de que somos todos irmãos, partilhando
entre nós, a fé, as esperanças, dores e alegrias. É a consciência de que
sempre temos que melhorar, que ainda não chegamos ao destino final,
que nossa vida é uma passagem, que Jesus é o Caminho.
E nós, comunidade paroquial, celebramos como família
acolhedora, em prepração para o grande momento, a pré-festa em
nossos setores. Serão quatro dias de visitas, oração e partilha. Na
quinta noite, nos encontraremos na mesa do Senhor para celebrarmos
a Eucarístia, alimento que nos fortalece para a caminhada. Sejamos
“ Sal da terra e luz do mundo“.

Pe. Cícero José da Silva
Pároco/Reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores
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1º ENCONTRO - JESUS E A SAMARITANA
O REINO VEM AO ENCONTRO DE TODOS
PREPARAR O AMBIENTE: Uma vela, a bíblia, fotos de segmentos
excluídos da sociedade
Acolher os participantes: pode ser o animador(a) ou alguém da família
CANTO INICIAL - A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ!
A nós descei, Divina Luz!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai
De tua luz um raio, de tua luz um raio!
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons
Luz dos corações, luz dos corações!
UM OLHAR SOBRE A REALIDADE
ANIMADOR(A):
 Que você busca na sua vida?
 Onde você tenta encontrar isto que busca?
 Que um cristão deve buscar?
Conversamos juntos, trazendo na memória fatos concretos.
A PALAVRA DE DEUS, OUVIDA, ESPELHO DA NOSSA VIDA:
Jo 4, 1-30
ANIMADOR(A): Agora vamos ouvir com muita atenção a
proclamação da Palavra de Deus. Este é um momento importantíssimo
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porque é Deus que nos fala, por isso abrimos os ouvidos, a mente e o
coração para bem acolher a Palavra e cantemos um canto de
aclamação.
ACLAMAÇÃO - MARIA GUARDAVA TUDO
Maria, guardavas tudo
com grande atenção,
palavras e gestos de Cristo
em teu coração.
Ensina, Maria,
tua gente a escutar.
Desperta teus filhos
que o Pai quer falar.
Maria, falavas pouco,
deixavas falar.
Aprende-se mais ouvindo,
aprende-se a amar.
LEITOR (A): Jo 4, 1-30
(Momento de silêncio para a Palavra interiorizar em nós)
(Algumas dicas para o(a) animador(a): Deus é dom para quem o
descobre, é a água viva que jorra sem parar, que sacia a sede de
felicidade das pessoas. “Se conhecesse o dom de Deus!” a samaritana
é um dos mais belos símbolos evangélicos de pessoas, que ao
encontrar o Cristo não podem segurar no seu coração o prazer, a
beleza deste encontro sem comunicá-lo aos outros.)
ANIMADOR(A): O que mais chamo sua atenção nos textos (palavra,
frase, atitude...) e por quê?
MEDITAR
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LEITOR(A) 1: Um dos versículos iniciais diz que “(...) era preciso
passar pela Samaria”. A expressão “era preciso”, quando empregada
pelos evangelistas, aponta para um desígnio de Deus. Na verdade,
havia outros caminhos para se chegar à Galileia, evitando a região da
Samaria. Mas Deus quer que seu Filho passe por lá. E o que se afigura
como um simples pedido por água para beber, dá início a um
impressionante diálogo, em que a “água”, os “maridos” e, por fim, o
“culto verdadeiro” a ser prestado a Deus, ganham um significado
especial. (Cf. Doc 107, n. 15).
LEITOR(A) 2: São muitas as barreiras: sociais, culturais, religiosas e
políticas presentes naquele encontro. Tudo, portanto, sugere mais
desencontro que diálogo. O que parecia ser uma cena de muitas
suspeitas (um homem e uma mulher; um judeu e uma samaritana; dois
desconhecidos próximos de um poço; ela sem nome), torna-se um
encontro entre a necessidade humana e a gratidão de Deus. (Cf. Doc
107, n. 18).
LEITOR(A) 3: A oferta de Jesus e sua promessa de vida desertaram o
anseio da mulher: “Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha
mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la!” Ela tem agora o desejo
da nova fonte. Embora tudo pareça novidade à samaritana.
LEITOR(A) 4: já pode perceber os sinais para onde aponta aquele
encontro. O texto diz: “muitos (...) acreditaram (...) por causa da
palavra da mulher”. É a valorização do testemunho e do anúncio. A
seguir, porém, a mesma experiência revela motivos mais profundos:
“muitos outros ainda creram por causa da palavra dele.” É o encontro
pessoal. Viveram uma experiência pessoal, que é a base da fé e que vai
gerar um processo de contínuo crescimento. (Cf. Doc 107, n. 25 e 35).
 Você já experimentou quanto é prazeroso anunciar Jesus Cristo
as pessoas mais próximas?
 Que falta para viver em tudo isto?
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ANIMADOR(A) : Procura resumir a fala dos participantes, fazendo o
fechamento da reflexão)
A PALAVRA DE DEUS CELEBRADA
TODOS: Somente quando abrimos o coração a Deus e a ação do
Espírito Santo é que descobrimos a água prometida por Jesus que nos
leva a comunicá-la aos outros.
ANIMADOR(A): Aqui, na presença de Deus vamos agradecer pelo
dom que nos foi proporcionado cantando:
CANTO - ÉS ÁGUA VIVA
Eu te peço desta água que tu tens
És água viva meu senhor
Tenho sede, tenho fome de amor
E acredito desta fonte de onde vens
Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus e Deus contigo faz um
só
Eu, porém, que vim da Terra e volto ao pó quero vivereternamente ao
lado Teu
És água viva, És vida nova e todo dia me batizas outras vez
Me fazes renascer, me fazes reviver e quero água desta fonte de
onde vens.
A PALAVRA DE DEUS VIVIDA
ANIMADOR(A): Este é o momento de formularmos
compromisso de vida (se possível também comunitário).
PAI NOSSO - AVE MARIA
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DESPEDIDA E AVISOS FINAIS

CANTO FINAL - HINO DE NOSSA SENHORA DAS DORES.
Virgem bendita do céu Rainha
Mãe amorosa dos pecadores
Com vosso manto rico de graças
Oh defendei-nos por vossas Dores
Virgem das Dores santa Senhora
Da nossa terra sois defensora
Guardai do mal a nossa vida
Abençoai-nos oh Mãe querida
Cruéis espadas vos transpassam
O coração de Mãe carinhosa
Pelos pecados da humanidade
Ao pê da Cruz ficaste chorosa

2º ENCONTRO
ENCONTRAR JESUS E DESCOBRIR O REINO
PREPARAR O AMBIENTE: Uma vela, a bíblia, fotos de momentos
da comunidade/setor.
Acolher os participantes: pode ser o animador(a) ou alguém da
família.
CANTO INICIAL - VEM ESPÍRITO SANTO
Vem Espírito Santo vem
Vem iluminar ( Bis)
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Nosso encontro vem, iluminar
Nossa paróquia vem, iluminar
Vem Espírito Santo vem
Vem iluminar ( Bis)
Nossa família vem , iluminar
Nossos festejos vem, iluminar
UM OLHAR SOBRE A REALIDADE
ANIMADOR(A): Neste círculo vamos refletir sobre a importância
de encontrarmos Jesus. O encontro com Cristo determina o nosso
sermos ou não sermos cristãos.
 Olhamos agora para dentro de nós: eu encontrei Jesus de
verdade?
 0s meus filhos/ amigos/ familiares encontraram Jesus?
 Afinal o que significa encontrar Jesus?
A PALAVRA DE DEUS, OUVIDA, ESPELHO DA NOSSA VIDA:
Jo 1,35-39
ANIMADOR(A): Nas comunidades, os cristãos leigos e leigas, são
sujeitos numa ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino. Sim, esta relação
entre “Igreja e mundo vem de uma grandeza maior que é o Reino de
Deus… Anunciado e inaugurado por Jesus Cristo, o Reino de Deus diz
respeito ao plano de Deus para toda a sua criação e tem sua última
realização no próprio Deus, quando todos forem um com Ele (Cl
3,11). O mundo carrega, por sua vez, sinais do Reino, na medida em
que avança por todos os meios na busca de condições de vida e de
convivência humana que tornem mais viável a realização da liberdade
e da fraternidade. O Reino de Deus é dom e missão. Como dom deve
ser acolhido e como missão deve ser buscado, testemunhado e
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anunciado. Para essa missão a Igreja contribui em comunhão com
todos os homens e mulheres que buscam construir uma sociedade
justa e fraterna. (CNBB 105, 241). Vamos ouvir com muita atenção a
proclamação da Palavra de Deus. Este é um momento importantíssimo
porque é Deus que nos fala, por isso abrimos os ouvidos, a mente e o
coração para bem acolher a Palavra e cantemos um canto de
aclamação.
ACLAMAÇÃO - TODA PALAVRA DE VIDA
Toda palavra de vida é Palavra de Deus
Toda ação de liberdade é a Divindade agindo entre nós
É a Divindade agindo entre nós.
Boa nova em nossa vida, Jesus semeou
O Evangelho em nosso peito é prova de amor. (bis)
Todo grito por justiça que sobe do chão
É clamor e profecia que Deus anuncia para a conversão
Que Deus anuncia para a conversão.
Aleluia, aleluia! Bendita Palavra que faz libertar (bis).
LEITOR(A): Jo 1,35-39
Momento de silêncio para a Palavra entrar em nós
ANIMADOR(A): O que mais chamou a atenção no texto (palavra,
frase atitude...) e por que?
MEDITAR
LEITOR(A) 1: Jesus é a “Palavra que se fez carne e veio morar ente
nós, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é aquele
que Natanael chamou de Filho de Deus e é o mesmo que, em Caná da
Galileia, oferecera do vinho bom aos convivas, e os discípulos creram
nele” (Cf. Doc 107, n. 14).
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LEITOR(A) 2: Outrora, a samaritana se surpreende com a
solicitação. Afinal, segundo o costume da época, não era esperado que
judeus e samaritanos tivessem um bom relacionamento. Ele se
apresenta reconhecendo que ela pode oferecer-lhe algo de que está
precisando. E o que Jesus precisa, ainda hoje, é que todos nós
conheçamos o dom de Deus em nossas vidas. (Cf. Doc 107, n. 17).
LEITOR(A) 3: Jesus formou discípulos e discípulas, instruindo-os
com sua original atitude de acolhida, de compreensão e de valorização
das pessoas, principalmente das marginalizadas. A vida de Jesus
transformou de tal modo essas mulheres e esses homens que, aos
poucos, foram compreendendo que a salvação cristã é vida concreta,
existência cotidiana, de relação pessoal com Deus e com os irmãos e
as irmãs. É, também, libertação do pecado, das injustiças e das
limitações humanas. A expressão “novo” é fundamental nas atitudes
de Jesus: “odres novos”, mandamento novo, nova aliança. Tudo isto
teve seu ponto alto na entrega pessoal de Jesus, da sua própria vida na
cruz, na certeza de sua ressurreição, para permanecer conosco para
sempre. (Cf. Doc. 107, n. 40)
 Já ouvi o seu chamado? O que o texto diz para mim hoje?
 que nos impede de ouvir claramente o seu chamado?
 Qual a mensagem que Deus quer nos deixar hoje?
Animador(a) procura resumir a fala dos participantes, fazendo o
fechamento da reflexão.
A PALAVRA DE DEUS CELEBRADA
TODOS: A Palavra de Deus nos ajuda a manter viva a nossa fé, nos
fortalece e nos dá as bases e o conteúdo para aprofundarmos a nossa
fé.
ANIMADOR(A): Aqui, na presença de Deus vamos agradecer pelo
dom que nos foi proporcionado cantando:
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CANTO
O Deus que me criou, me quis me consagrou / para anunciar o seu
amor. / Eu sou como chuva em terra seca pra saciar, / fazer brotar eu
vivo para amar e pra servir! É missão de todos nós Deus chama, eu
quero ouvir a sua voz!
Eu sou como a flor por sobre o muro / Eu tenho mel, sabor do céu / Eu
vivo pra amar e pra servir.
Eu sou como estrela em noite escura. / Eu levo a luz sigo a Jesus. / Eu
vivo par amar e pra servir!
Eu sou como abelha na colmeia / Eu vou voar, vou trabalhar / Eu vivo
pra amar e pra servir.
A PALAVRA DE DEUS VIVIDA.
TODOS: Deus nos fala para que cheguemos à conversão de vida,
tirando do nosso coração as amarras que nos impedem de segui-lo.
ANIMADOR(A): Este é o momento de formularmos
compromisso de vida (se possível também comunitário).
PAI NOSSO - AVE MARIA

CANTO FINAL - MARIA DE NAZARÉ
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.
10
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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, AVE MARIA!
AVE MARIA, MÃE DE JESUS!
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 para seu Deus,
Maria do povo meu.

3º ENCONTRO
JESUS QUER ME CONHECER. EU TAMBÉM QUERO?
PREPARAR O AMBIENTE: uma vela, a bíblia, fotos dos
integrantes do encontro
Acolher os participantes: pode ser o animador(a) ou alguém da
família .
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CANTO INICIAL - EIS-ME AQUI, SENHOR! EIS-ME AQUI,
SENHOR!
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor
Eis-me aqui, Senhor!
O Senhor é o Pastor que me conduz
Por caminhos nunca vistos me enviou
Sou chamado a ser fermento, sal e luz
E por isso respondi: aqui estou!
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor
Eis-me aqui, Senhor!
Ele pôs em minha boca uma canção
Me ungiu como profeta e trovador
Da história e da vida do meu povo
E por isso respondi: aqui estou!
UM OLHAR SOBRE A REALIDADE
ANIMADOR(A): Hoje vamos refletir sobre a importância de se
deixar encontrar por Jesus, de se deixar conhecer, deixar que Ele entre
de vez na nossa vida, deixar que Ele nos interpele.
 Olhamos agora para dentro de nós: eu estou prestando atenção á
mensagem que Deus me dirige no meu dia-a-dia?
 Sei discernir os seus apelos no meio do barulho das redes sociais
e da mídia?
 Será que as vezes me faço de surdo?
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A PALAVRA DE DEUS, OUVIDA, ESPELHO DA NOSSA VIDA:
Lc 19,1-10
ANIMADOR(A): Agora vamos ouvir com muita atenção a
proclamação da Palavra de Deus. Este é um momento importantíssimo
porque é Deus que nos fala, por isso abrimos ao ouvidos, a mente e o
coração para bem acolher a Palavra e cantemos um canto de
aclamação.
ACLAMAÇÃO
Toda bíblia é comunicação
De um Deus amor, de um Deus irmão
É feliz quem crê na revelação
Quem tem Deus no coração
Jesus Cristo é a palavra
Pura imagem de Deus Pai
Ele é vida e verdade, a suprema caridade
Toda bíblia é comunicação
De um Deus amor, de um Deus irmão
É feliz quem crê na revelação
Quem tem Deus no coração
LEITOR(A) : Lc 19,1-10
(Momento de silêncio para a Palavra entrar em nós)
ANIMADOR(A): O que mais chamou a atenção no texto (palavra,
frase atitude...) e por que?
LEITOR(A) 1: Jesus aproxima das pessoa mais excluídas da época,
daquelas que muitos não querem estar perto. Jesus, judeu, pertencente
a um povo que valoriza a pureza de corpo e alma, quebra os costumes
que afastam os homens entre si. Quer conhecer os excluídos e deixar
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ser conhecido. E o que parecia ser uma cena de muitas suspeitas,
torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de
Deus. (Cf. Doc. 107, n. 18).
LEITOR(A) 2: Mas “conhecer”, no sentido pretendido pelo
evangelista, é muito mais: é experimentar, é viver o encontro pessoal,
é deixar-se marcar pela presença da pessoa encontrada. Zaqueu não
conhece verdadeiramente Jesus, é curioso em vê-lo, mas viveu uma
experiência transformadora, conheceu a verdadeira herança dos Filhos
de Abraão. Todavia, é preciso que o diálogo começado avance. (Cf.
Doc. 107, n. 19).
LEITOR(A) 3: O Concílio Vaticano II nos convidou a procurar novos
caminhos para a transformação da fé, em nosso tempo. Ele deu um
impulso significativo e novo à pastoral, estimulando-a a ler os sinais
dos tempos e escutar o Espírito que está em ação no mundo.
 Consegui perceber as vezes que Jesus queria me dizer algo,
através das pessoas ou dos acontecimentos? Conte!
 Teve momentos em minha vida em que a Palavra me levou a
atitudes concretas de conversão?
 Qual a mensagem que Deus quer nos deixar hoje?
Animador(a) procura resumir a fala dos participantes, fazendo o
fechamento da reflexão)
A PALAVRA DE DEUS CELEBRADA
TODOS: a Palavra de Deus nos ajuda a manter viva a nossa fé, nos
fortalece e nos dá as bases e o conteúdo para aprofundarmos a nossa
fé.
ANIMADOR(A): aqui, na presença de Deus vamos agradecer pelo
dom que nos foi proporcionado cantando:
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CANTO
Nossa Senhora me chama
Eu quero lhe responder
Mostrai-me minha Mae das Dores
O que eu devo fazer
Fazei ó Romeiros meus
O que Jesus vós disser
Ele é a vida e o caminho
Que vos seguir não há de perde
Escute Romeiros meus
Os ensinamentos de Jesus
Ele quer que nós amemos
Como ele nos amou na Cruz
Escute Romeiros meus
Os ensinamentos de Jesus
Ele que que vocês rezem
Como ele rezou na Cruz
Escute Romeiros meus
Os ensinamentos de Jesus
Que vocês perdoem
Como ele perdoou na Cruz
A PALAVRA DE DEUS VIVIDA.
TODOS: Deus nos fala para que cheguemos á conversão de vida,
tirando do nosso coração as amarras que nos impedem de seguí-lo.
ANIMADOR(A): Este é o momento de formularmos
compromisso de vida (se possível também comunitário).
PAI NOSSO - AVE MARIA
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DESPEDIDA E AVISOS FINAIS
CANTO FINAL - UM CERTO GALILEU - PADRE ZEZINHO
Um certo dia, a beira mar
Apareceu um jovem Galileu
Ninguém podia imaginar
Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava / Seu jeito simples
de conversar / Tocava o coração de quem o escutava
E seu nome era Jesus de Nazaré
Sua fama se espalhou e todos vinham ver / O fenômeno do jovem
pregador
Que tinha tanto amor
- Naquelas praias, naquele mar
Naquele rio, em casa de Zaqueu
Naquela estrada, naquele sol
E o povo a escutar histórias tão bonitas
Seu jeito amigo de se expressar
Enchia o coração de paz tão infinita
- Em plena rua, naquele chão
Naquele poço e em casa de Simão
Naquela relva, no entardecer
O mundo viu nascer a paz de uma esperança
Seu jeito puro de perdoar
Fazia o coração voltar a ser criança
- Um certo dia, ao tribunal
Alguém levou o jovem Galileu
Ninguém sabia qual foi o mal
E o crime que ele fez; quais foram seus pecados
Seu jeito honesto de denunciar
Mexeu na posição de alguns privilegiados
E mataram a Jesus de Nazaré
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E no meio de ladrões puseram sua cruz / Mas o mundo ainda tem
medo de Jesus Que tinha tanto amor

4º ENCONTRO
CONHECER JESUS
PREPARAR O AMBIENTE: Uma vela, a bíblia, imagens diferentes
de Jesus. Acolher os participantes: pode ser o animador(a) ou alguém
da família.
CANTO INICIAL
De todos os cantos viemos
De todos os cantos viemos, para louvar o Senhor
Pai de eterna bondade, Deus vivo e libertador
Todo o povo reunido, num canto novo louvor
Glorificado seja, bendito seja, Jesus Redentor (Bis)
Os pais e mães de família, venham todos celebrar
A força nova da vida, vamos alegres cantar
A Juventude e as crianças todos reunidos no amor

UM OLHAR SOBRE A REALIDADE
ANIMADOR(A): Hoje somos nós que vamos tentar saber quem é
Jesus para nós, quem nós estamos seguindo, quem é este homem que
faz sentir Deus tão próximo, tão compassivo, o que percebemos em
sua vida e em sua mensagem. Olhamos agora para dentro de nós:
 Eu estou seguindo Jesus de forma superficial?
 Aprofundo de verdade a sua mensagem, a sua Palavra?
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 Ao ser perguntado: “ Quem é Jesus?” Quais são as imagens
dele que me vem na memória?
A PALAVRA DE DEUS, OUVIDA, ESPELHO DA NOSSA
VIDA: Mt 16,13-20
ANIMADOR(A): Agora vamos ouvir com muita atenção a
proclamação da Palavra de Deus. Este é um momento importantíssimo
porque é Deus que nos fala, por isso abrimos os ouvidos, a mente e o
coração para bem acolher a Palavra e cantemos um canto de
aclamação.
ACLAMAÇÃO – A BÍBLIA NOS ENSINA
A Bíblia nos ensina, povo santo caminhai, caminhai, caminhai na
estrada de Deus Pai ( Bis)
É hora de escutar, com amor e atenção
A palavra do Senhor, que traz a libertação.
LEITOR(A): Mt 16,13-20
(Momento de silêncio para a Palavra entrar em nós)
Algumas dicas para o(a) animador(a): “Se não se conhece Cristo não
se conhece a Igreja e o seu mistério e para conhecê-lo é necessário
segui-lo de perto". Pedro ainda não estava totalmente pronto para o
seguimento, para enfrentar a cruz, embora tivesse a iluminação para
reconhecê-lo. Afinal quem é Jesus para nós?
Aí respondemos que é o Filho de Deus, mas não sabemos o que fazer
com a Sua divindade
Dissemos que o amamos, mas o nosso coração está cheio de outras
coisas...
Dissemos que é o Senhor, mas quem dirige mesmo a nossa vida?
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Dissemos que é o Messias que veio nos salvar, mas o que estamos
fazendo para “salvar” o pouco que nos cabe para que o mundo seja
mais humano?
Dissemos que é a Palavra feita carne, mas porque dedicamos tão
pouco tempo para escutar a sua Palavra e muito tempo para escutar
outras palavras, inclusive sobre Ele?
ANIMADOR(A): O que mais chamou a atenção no texto (palavra,
frase atitude...) e por quê?
MEDITAR
LEITOR(A) 1: Muitos falam quem é Jesus, muito se fala quem Ele é,
mas poucos disseram de fato o que Ele é. Ele nos leva a um
verdadeiro estado de união de cada um de nós com Deus. E isso só
acontece em um encontro pessoal com Ele, em um novo caminho, que
Jesus vai relevar. (Cf. Doc 107, n. 23).
LEITOR(A) 2: Esse conhecer nos leva a uma relação íntima com a
Palavra de Deus, a uma vida ligada a Bíblia. A comunidade é lugar
privilegiado para conhecer Jesus e deixar-se conhecer.
LEITOR(A) 3: Sentir-se mergulhado no mistério fazia parte. Tudo o
que precisamos conhecer de Deus e seu mistério encontramos na
pessoa de Jesus. Nele, “chave, centro e fim de toda história humana”,
se faz presente o mistério do Reino de Deus. Ele está a serviço desse
Reino. Por sua vida, palavras e ações, por sua doação total na cruz e
gloriosa ressurreição, ele revela ao mundo o amor e o projeto de
salvação do Pai que ama a todos. Para entrar nesse mistério não há
outro caminho senão o encontro pessoal com Jesus. (Cf. Doc 107, n.
87).
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 Quem é Jesus para mim? Sinto a necessidade de conhecer mais
Jesus, procurei algo para preencher esta necessidade? Conte!
 Tenho hábito de ler e meditar a Palavra de Deus?
 Qual a mensagem que Deus quer nos deixar hoje?
ANIMADOR(A): Procura resumir a fala dos participantes, fazendo o
fechamento da reflexão.
A PALAVRA DE DEUS CELEBRADA
TODOS: A Palavra de Deus nos ajuda a manter viva a nossa fé, nos
fortalece e nos dá as bases e o conteúdo para aprofundarmos a nossa
fé.
ANIMADOR(A): Aqui, na presença de Deus vamos agradecer pelo
dom que nos foi proporcionado cantando:
CANTO
Vou procurando Jesus meu Salvador / Que por amor se fez nossa
comida / Eu tenho fome, Senhor do Pão da Vida /Eu tenho sede da
Palavra do Senhor
O Coração em paz e com alegria, romeiro se aproxima do altar,
Pra receber Jesus na Eucaristia, com devoção e sem a ninguém
empurrar
A PALAVRA DE DEUS VIVIDA.
TODOS: Deus nos fala para que cheguemos ao pleno conhecimento
Dele e do seu mistério, revelado no seu Filho Jesus Cristo, para
confessar com a boca e especialmente com a nossa vida, que Ele é o
Senhor.
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ANIMADOR(A): Este é o momento de formularmos
compromisso de vida (se possível também comunitário).

um

PAI NOSSO - AVE MARIA

DESPEDIDA E AVISOS FINAIS
CANTO FINAL – PRIMEIRA CRISTÃ
Primeira cristã, Maria da luz. Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus
Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor
Nossa Senhora da milhões de luzes
Que o meu povo acende pra te louvar
Iluminada, iluminadora
Inspiradora de quem quer amar
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus
Primeira cristã, Maria do lar. Ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar
Primeira cristã, Maria da paz. Ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz
Nossa Senhora da milhões de luzes
Que o meu povo acende pra te louvar
Iluminada, iluminadora
Inspiradora de quem quer amar
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus
Primeira cristã sempre a meditar
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Vivias em Deus, sabias orar
Primeira cristã fiel a Jesus
Por todo o lugar, na luz e na cruz.
Nossa Senhora da milhões de luzes
Que o meu povo acende pra te louvar
Iluminada, iluminadora
Inspiradora de quem quer amar
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus
E andar com Jesus.

22

