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Encontro de 08 a 14/02: Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e o tocou
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, e crucifixo...)
Refrão meditativo: n. 01
Início: Repletos de alegria e esperança, iniciemos nossos encontros com a Palavra. Em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n.02
Vamos recordar a vida: Estamos retomando nossa caminhada com Jesus através de sua
Palavra. Vamos trazer presente as recordações da nossa vida: nossas experiências,
acontecimentos que chamaram nossa atenção nesses dias.
Oração: Ó Deus de justiça, que enviaste teu Filho para viver entre nós e participar de
nossas angústias e alegrias, dá-nos encarnar a tua Palavra em nossas comunidades para
anunciarmos a esperança da paz, da fraternidade e do acolhimento de todos os irmãos e
irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia (2x) Um grande profeta surgiu/ surgiu
e entre nós se mostrou; / é Deus que seu povo visita, / seu povo, meu Deus visitou.
Evangelho: Mc 1, 40 – 45
Para partilhar com o grupo
Proximidade, diálogo e vida digna
Estamos seguindo a trilha de Jesus em sua vida pública e, com Ele, aprendemos sempre
uma forma superior de viver. Mais do que as ações de Jesus, suas reações diante dos fatos
do cotidiano são verdadeiras catequeses e estas devem formar o nosso coração à
semelhança do coração Dele.
São Marcos começa a narrativa afirmando que "um leproso chegou perto de Jesus" (cf.
Mc 1, 40). Diante da lei judaica que obrigava os leprosos a abandonarem a convivência,
vivendo assim uma verdadeira exclusão longe de tudo e de todos, coloca-se Jesus com o
simples e, ao mesmo tempo, contraditor no ato de permitir que o leproso chegue perto e
tenha a oportunidade de falar algo que não seja a sua habitual frase em gritos. Jesus
confere a ele três grandes possibilidades: proximidade, diálogo e vida digna.
Não podemos conceber que irmãos e irmãs nossos continuem sendo excluídos por conta
de leis que colidem com o Evangelho. A maneira cristã de abraçar, acolher e animar a
todos é o amor. Amar a todos sem nenhuma espécie de exclusão, pois não há lei maior
que o amor. Amando, teremos a oportunidade de um dia indagar o próprio Amor: quando
foi que te vimos com lepra e cuidamos de ti?
Vamos pensar um pouco:
Há muitos irmãos e irmãs sofrendo com a exclusão advinda de mentalidades
preconceituosas. Esses irmãos e irmãs e essas situações não são paisagens para as quais
olhamos e apenas contemplamos. O Evangelho exige ação; exige um "Eu quero". Diante
das verdades do Evangelho não há possibilidade para criarmos uma lista de excluídos,

pois todas as pessoas merecem nossa proximidade, nosso diálogo e vida digna. Como
estamos vivendo essas exigências do Evangelho?
Preces da comunidade
1. Senhor, confirma o testemunho da tua Igreja entre os povos, de modo muito especial
te recomendamos as comunidades que são hostilizadas e perseguidas, oremos. R. Ouve,
Senhor, nossa oração.
2. Senhor, sustenta as pessoas que têm, na Igreja, o ministério da Palavra, para que
ensinem com a mesma humildade e autoridade que anunciaste o teu Evangelho, oremos.
3. Senhor, cura os doentes, levanta os caídos, consola os aflitos, dá pão aos famintos e a
toda pessoa atormentada por algum mal concede libertação e paz de espírito, oremos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: No tempo de Jesus, os leprosos eram marginalizados da
convivência com os demais, inclusive, impedidos de frequentar o templo. Ao escutarmos
a Palavra, como podemos agir concretamente?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Senhor nosso Deus, como povo reunido em teu nome, queremos fazer de
tua Palavra um caminho de vida e salvação. Que nossos passos sejam os passos de teu
Filho para realizarmos aqui e agora o teu Reino de amor, justiça e misericórdia. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
Bênção: Senhor, nosso Deus, que nos destes conhecer a tua Palavra de libertação,
abençoe a todos nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n. 03
Preparando o próximo encontro: Estamos retomando nossos encontros dos Círculos
Bíblicos, ainda em meio à pandemia, o que exige distanciamento e responsabilidade com
a nossa vida e a vida dos irmãos e irmãs. Por isso, motive as pessoas de sua comunidade
e do seu grupo, para que realizem os encontros em família ou mesmo através das redes
sociais.
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Encontro de 15 a 21/02: Jesus nos pede conversão e crença no Evangelho
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, vasilha com cinzas e cartaz da
Campanha da Fraternidade 2021...)
Refrão meditativo: n. 04

Início: irmãos e irmãs, estamos no Tempo da Quaresma e vivência da Campanha da
Fraternidade 2021. Em comunhão, iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n. 05
Vamos recordar a vida: Recordar a vida, é trazê-la para o nosso encontro através de
pessoas, acontecimentos, situações, fatos. Então, façamos uma partilha sobre as
realidades que nos inquietam e nos afetam. Partilhemos.
Oração: Deus de misericórdia, dá-nos um coração novo, capaz de acolher o dom da tua
paz para fazer de nossa vida instrumento de teu perdão e para lutarmos por um mundo
mais justo e igualitário. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Aclamação ao Evangelho: Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória!
Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória!
O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus.
Evangelho: Mc 1, 12 - 15
Para partilhar com o grupo
A oportunidade do deserto
Adentramos o tempo litúrgico da Quaresma. Com Jesus fazemos também a experiência
do deserto, cujo silêncio convida-nos à interiorização e ao exame de vida, a fim de que,
aprendendo com as ações do velho homem, abramos as portas para a vida nova que nos
vem com a Ressurreição.
O próprio Cristo foi conduzido pelo Espírito. Também nós, pela graça batismal, somos
conduzidos pelo mesmo Espírito. A proposta de Jesus para nós é a retificação, ou seja,
mudança de rota. Não é tempo de caminhar sem acreditar no Evangelho; sem olhar para
a figura de Jesus, encantar-se por seus inúmeros exemplos e começar uma vida nova.
A Igreja nos apresenta todos os anos um modo eficaz para viver uma vida nova, a exemplo
de seu mestre Jesus: oração, jejum e caridade. Todos esses modos nos aproximam da
figura de Jesus e nos fazem crescer na vida cristã.
Vamos pensar um pouco:
Quando temos a oportunidade de passar pelo deserto aproveitamos o silêncio para estar
com Deus e examinar nossa vida a fim de continuar a caminhada ou perdemos a esperança
e desistimos de dar passos?
Preces da comunidade
1. Senhor, anima a tua Igreja para que dê testemunho de amor e compaixão sempre em
defesa da vida, oremos. R. Ouve, Senhor, nossa oração.
2. Senhor, cura as pessoas que sofrem no corpo e no espírito, para que unindo os seus
sofrimentos aos do Cristo, encontrem forças para vencer as doenças, oremos.
3. Senhor, sustenta com teu amor, os cientistas, os profissionais da saúde, todas as
pessoas que cooperam com seus serviços, nos hospitais e casas de saúde, para que tratem
os doentes com bondade e paciência, oremos.
(Preces espontâneas)

Nosso compromisso: Como um gesto de conversão e de crença no Evangelho, palavra
viva de Jesus para todos nós, vamos cada um, em silêncio de oração, tocar a Palavra que
está sobre a mesa.
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Deus da vida, da justiça e do amor. Nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através
desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo
como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a
humanidade, em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos
testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e
esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no
Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: Deus da vida e de toda bondade, pedimos a tua bênção de amor e de paz: em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n. 06
Preparando o próximo encontro: Lembramos que os Círculos Bíblicos são encontros
semanais e em comunidade com a Palavra de Deus. É um espaço de partilha, de escuta,
de oração e de celebração da vida iluminados pela Palavra. Ela é fonte de nossa vida cristã
a fim de que nosso ser cristão se revele em sintonia com a Boa Nova de Jesus. Então,
ainda que façamos os encontros por meios virtuais, preparemos o ambiente em sinal de
zelo e cuidado com este bem tão precioso para todos nós.
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Encontro de 22 a 28/02: Jesus é o Filho Amado do Pai. Escutemos...
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo e cartaz da CF 2021...)
Refrão meditativo: n. 07
Início: No desejo de escutar o Filho Amado do Pai, iniciemos nosso encontro: em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: n. 08
Vamos recordar a vida: Quantas realidades precisam ser transfiguradas? Quantas
pessoas necessitam do anúncio do Evangelho? Vamos trazer presente, através da
recordação da vida, pessoas, grupos sociais, realidades as quais precisam ser
transformadas em vida nova.

Oração: Deus da esperança, que nos enviaste teu Filho para nos ensinar o caminho da
vida que supera toda morte, dá-nos assumir com alegria e coragem a missão de anunciar
a Boa Nova do amor e da justiça que supera todo ódio e exclusão tão presentes em nossa
sociedade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Aclamação ao Evangelho: Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus! Glória a vós, ó
cristo, verbo de Deus! (bis)
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: eis meu Filho muito amado, escutaio todos vós.
Evangelho: Mc 9, 2 – 10
Para partilhar com o grupo
É preciso descer o monte para transfigurar realidades
Neste segundo domingo da Quaresma a Boa Nova relata para nós a Transfiguração do
Senhor. São Marcos deixa claro que Jesus, além de homem mortal, é o Filho imortal do
Pai, o Messias anunciado pelo Antigo Testamento na Lei e nos Profetas, representado por
Moisés e Elias.
Há um convite para todos nós hoje, nesta meditação. Somos convidados a "subir a
montanha" com Jesus para orar, porque nossa fé cristã depende da escuta atenta à voz de
Jesus, o Filho Amado do Pai. Ele é a Palavra de Deus para nós. Por isso, além do deserto,
outro espaço que nos leva à interiorização e a uma escuta mais atenta é o monte.
Tanto o deserto quanto o monte são lugares para um profundo reabastecimento espiritual.
Mas nós nos abastecemos com a intenção de sermos enviados. É preciso sair do deserto
e voltar para a Galileia de nossas realidades. É preciso descer o monte e proclamar com
a vida as maravilhas de Deus a todos os irmãos e irmãs. Longe disso nossa fé seria
egocêntrica, mesquinha e incapaz de modificar as realidades injustas do mundo.
Vamos pensar um pouco:
Diante do convite do Papa Francisco a uma " Igreja em Saída " e de São Francisco de
Assis a nos chamar a Evangelizar com a vida, como tem sido nossa forma de testemunhar
a Fé em Jesus?
Preces da comunidade
1. Senhor, confirme na fé e no amor as Igrejas, para que anunciem a Palavra de Cristo e
colabore para apressar a vinda de tempos melhores, oremos. R. Escuta-nos, Senhor.
2. Senhor, tu que iluminaste o mundo com a ressurreição de Jesus, faze brilhar a luz
pascal, sobre todas as pessoas chamadas ao seu seguimento, oremos.
3. Senhor, cura os doentes, liberta os oprimidos, consola os aflitos, dá pão aos famintos,
dá pão aos famintos para que o teu nome seja glorificado em toda a terra, oremos.
4. Senhor, abençoa os cientistas e profissionais que trabalham incansavelmente para que
a vacina chegue a toda população, oremos.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: A Campanha da Fraternidade deste ano, “Fraternidade e diálogo:
compromisso de amor”, nos propõe o caminho do respeito à diversidade religiosa para
juntos construirmos o Reino de Deus através do amor. Como compromisso com a Palavra
que nos transfigura, vamos lembrar de irmãos e irmãs que são de outras confissões
religiosas, as quais conhecemos? Já é um belíssimo gesto. Podemos citar essas pessoas.
Oração do Pai e nosso...

Oração final: Deus da vida, da justiça e do amor. Nós Te bendizemos pelo dom da
fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através
desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo
como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e
geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a
humanidade, em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos
testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e
esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no
Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: Senhor nosso Deus que és profunda comunhão de Vida e Amor, nos abençoe e
nos faça irmãos e irmãs de verdade: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Canto: n. 09
Preparando o próximo encontro: Lembramos a todos os grupos que no Tempo da
Quaresma, devemos realizar os encontros da Campanha da Fraternidade conforme os
livretos disponibilizados pela secretaria paroquial. No entanto, neste ano, enviaremos
também os roteiros dos Círculos Bíblicos de nossa Diocese.

CANTOS E REFRÃOS

1. ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor, fraterno amor,
Onde reina o amor, Deus aí está.
2. VÓS SOIS O CAMINHO, A
VERDADE E A VIDA
Vós sois o Caminho,
A Verdade e a Vida
O Pão da alegria descido do Céu!
Nós somos caminheiros que marcham
para os céus, Jesus é o caminho que nos
conduz a Deus.
Da noite da mentira, das trevas para a
luz, busquemos a Verdade, verdade é só
Jesus.
Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz,
Tem vida só quem segue os passos de
Jesus.

Jesus, Verdade e Vida, Caminho que
conduz, o Povo peregrino que marcha
para a luz.
3. CANTA MEU POVO
Canta, meu povo!
Canta o louvor de teu Deus!
Que se fez homem e por nós morreu,
Que ressuscitou pelo amor dos seus!
Somos a nação santa e o povo eleito
Um sacerdócio real.
Deus nos chamou das trevas a sua luz,
Sua luz imortal.
Nós somos transportados da morte a
vida. Pelo amor dos irmãos.
Vamos amar até nossos inimigos,
E a lei do cristão!
Senhor Jesus, já não sou mais eu que
vivo, Tu vives em mim.
O meu desejo é um dia ver tua face,

Na glória sem fim.
4. TUA PALAVRA É
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés,
Senhor!
Lâmpada para os meus pés, Senhor! Luz
para o meu caminho.
5. A BARCA
Tu te abeiraste na praia
Não buscaste nem sábios, nem ricos
Somente queres que eu te siga.
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.
Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem espadas
Somente redes e o meu trabalho.
Tu minhas mãos solicitas
Meu cansaço, que a outros descanse
Amor que almeja seguir amando.
Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que esperam
Bondoso amigo, que assim me chamas.
6. HINO DA CF 2021
Venham todos, vocês, venham todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão. (2x)

Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (2x)
Venham todos, mulheres e homens,
Superar toda polaridade,
Pois em Cristo nós somos um povo,
Reunidos na diversidade. (2x)
Venham jovens, idosos, crianças
E vivamos o amor-compromisso
Na partilha, no dom da esperança
E na fé que se torna serviço. (2x)
7. AQUELE QUE VOS CHAMOU
Aquele que vos chamou! Aquele que vos
chamou! É fiel, é fiel! Fiel é Aquele que
vos chamou!!!
8. ENTÃO, DA NUVEM LUMINOSA
Então, da nuvem luminosa dizia uma
voz: "este é meu Filho amado, escutem
sempre o que ele diz!"
Transborda um poema do meu coração:
Vou cantar-vos, ó rei, esta minha canção!
Sois tão belo, o mais belo entre os filhos
dos homens! Porque Deus, para sempre,
vos deu sua benção!
Levai vossa espada de glória no flanco
Herói valoroso, no vosso esplendor!
Saí para a luta no carro de guerra
Em defesa da fé, da justiça e verdade!

Em nome de Cristo, que é a nossa paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos
traz: Do que estava dividido, unidade
Ele faz! Do que estava dividido,
unidade Ele faz! (cf. Ef 2,14a)

Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem fim
Vosso cetro real é sinal de justiça!

Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a Escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc
24) (2x)

9. IMACULADA

Vós amais a justiça e odiais a maldade. É
por isso que Deus vos ungiu com seu
óleo!

Imaculada, Maria de Deus

Coração pobre acolhendo Jesus.
Imaculada, Maria do povo
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
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.
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.
Faça-se, ó Pai, Vossa plena vontade
Que os nossos passos se tornem
memória.
Do amor fiel que Maria gerou
Reino de Deus atuando na história.

