DIOCESE DE NOVA FRIBURGO

Maio 2021

DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
CÍRCULOS BÍBLICOS
______________________________________________________________________
Encontro de 26/04 a 02/05: Quem permanecer em mim, e eu nele, produz muito fruto
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo, cacho de uvas e flores...)
Refrão meditativo: nº 1
Início: Irmãos e irmãs... Somos convidados a refletir sobre o amor de Deus, a partir do
agricultor que cuida de sua vinha. Iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do
Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: nº 2
Vamos recordar a vida: Recordar a vida é compartilhar nossas alegrias, mas também
cada coisa que nos incomoda. Reflitamos sobre tudo o que nos impede de crescer e
frutificar.
Oração: Senhor assim como Saulo que esteve convosco pelo caminho, nós também
possamos enxergar o caminho e tudo aquilo que preparastes para nós. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ficai em mim, e eu em vós ei de ficar, diz o Senhor;
quem em mim permanece, esse dá muito fruto.
Evangelho: Jo. 15, 1-8
Para partilhar com o grupo
Jesus a nova videira que dá a vida
O Evangelho nos convida a comparar ‘Videira, Ramos e Agricultor’. Vamos lembrar que,
no Antigo Testamento, a imagem da videira já era citada e indicava o povo de Israel (Is.
5,1-2). Jesus é a nova videira Aquele que dá a vida, seus discípulos são os Ramos que,
por estarem ligados ao Cristo, produzem frutos, criando comunhão.
O Agricultor é Deus, cuida dos seus bons frutos, assim como o Pai que cuida do filho.
“Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda” (Jo. 15, 2).
A maneira pedagógica, utilizada por Jesus para aproximar a imagem de ‘Deus’ da
realidade, chama nossa atenção. Ao falar em parábolas, Jesus tem a intenção de fazer um
comparativo entre o mundo real, suas dificuldades e imperfeições e a bondade de Deus.
Deus “ama tanto, que Ele mesmo se doa, também a ‘Igreja’ tem essa missão: não é
enviada para julgar, mas para acolher, não para impor, mas para...” (Papa Francisco)
frutificar.
Quando se coloca como a videira: “Eu sou a videira verdadeira” (Jo. 15, 1), Jesus
demonstra que não se trata de duas coisas distintas, porque videira sem ramos não existe.
Mais ainda, quer mostrar que somos partes fundamentais Nele e Ele é o todo.

O texto é muito intrigante, com uma simbologia muito rica. Ao olhar a Cruz, devemos
estar cientes que dali será produzido o fruto da vida eterna. É no lenho da Cruz que estará
“fixado, Jesus” o ramo da videira. “E, sendo encontrado em forma humana, humilhouse a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz!” (Fp. 2, 8)
Ao concluir, somos frutos de uma videira que se origina no lenho da Cruz, onde Cristo
assume nossas falhas e fraquezas.
Então, por que não mudamos nossas atitudes e procuramos fazer o bem, procuramos
frutificar?
De certo, essa mudança deve ser um exercício diário que nos aproximará cada vez mais
de Deus e alegrará o Agricultor.
Assim como disse João, limpará o ramo para que dê mais frutos.
No final do texto tem um pedido de Jesus para que permaneçamos com Ele.
Estamos atendendo a esse pedido? O que temos feito? Temos consciência que, para se
cumprir esse pedido, devemos permanecer no Amor?
Preces da comunidade
1. Cristo, videira verdadeira, dá a graça a toda Igreja permanecer firme no teu amor
em comunhão com o Papa Francisco, nosso bispo Dom Luiz e todos os pastores
do teu povo.
Escuta-nos, Senhor! (pode ser cantada)
2. Cristo nossa alegria, razão da nossa esperança, converte o nosso coração e faze
nascer deste “exílio” imposto pela pandemia, uma nova humanidade.
3. Cristo nossa paz, vem em socorro de quem sofre a dor da pobreza, da doença, do
luto e do exílio.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Deus “ama tanto, que Ele mesmo se doa, também a ‘Igreja’ tem
essa missão: não é enviada para julgar, mas para acolher, não para impor, mas para...”
frutificar (Papa Francisco). Tenho contribuído como Igreja que se faz presente no meio
da sociedade? Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Que ao falar de amor, “não amemos só com palavras e de boca, mas com
ações e de verdade! Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar
diante dele o nosso coração, pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o
nosso coração e conhece todas as coisas”. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo,
sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: Senhor, nos dê coragem, discernimento e sabedoria, para que possamos ser bons
frutos, que se prende a Nova Videira, e frutifiquemos a partir de ações concretas. Nos
abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 3
Preparando o próximo encontro: 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. Ainda que façamos os encontros por meios
virtuais, que possamos aumentar cada vez mais nosso grupo de reflexão, contribuindo
assim com a videira, e multiplicando os seus frutos.
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Encontro de 03 a 09/05: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos
amigos
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 4
Início: Irmãos e irmãs... inspirados pelo novo mandamento deixado por Jesus: “amai-vos
uns aos outros, assim como eu vos amei” (Jo. 15, 12). Iniciemos este nosso encontro:
em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: nº 5
Vamos recordar a vida: Jesus não apenas fala de Amor, mas demonstra ser o Amor
verdadeiro, que se torna Vivo ao se entregar. Como tem sido a caminhada de amor?
Reflitamos!
Oração: “Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o
teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença”. Assim como seu
Filho Jesus, também nós, possamos amar incondicionalmente. Amém.
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Quem me ama realmente guardará minha palavra,
e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
Evangelho: Jo. 15, 9 - 17
Para partilhar com o grupo
O Reino de Deus!
“O Deus que me criou me quis, me consagrou
Para anunciar o seu amor
Eu sou como a chuva em terra seca
Pra saciar, fazer brotar
Eu vivo para amar e pra servir!” (Canção - Missão Para Todos Nós)
Jesus, ao apresentar o grande mandamento do Amor, faz uma alteração na lei. Onde se
dizia: “Amarás o teu próximo com a ti mesmo” (Lv. 18, 19), Ele inaugura o novo
mandamento de vida e se coloca como exemplo de como fazer: “amai-vos uns aos outros,
assim como eu vos amei” (Jo. 15, 12).

Jesus não apenas fala de Amor, mas demonstra ser o Amor verdadeiro, que se torna Vivo
ao se entregar.
Cada atitude é exemplo de como ser Amor para as Comunidades.
•Ao cear: “Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E
disse-lhes: ‘Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer’” (Lc.
22,14-16)
• Colocando-se junto dos rejeitados, leprosos: “Quando Jesus desceu do monte, uma
grande multidão o seguiu. Um homem com lepra se aproximou de Jesus e se ajoelhou
diante dele. Então lhe disse: - Eu sei que o senhor pode me curar se quiser. Jesus
estendeu a sua mão, tocou nele e lhe disse: - Eu quero; fique curado!” (Mc. 8, 2-3).
• Posicionando-se a favor da mulher acusada de adultério que seria punida com
apedrejamento: “Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério”, disseram eles a
Jesus. “A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o senhor diz?” (Jo.8, 45).
A situação se torna constrangedora quando os mestres, que trazem a mulher, o questionam
ironicamente. Mas Jesus demonstra como defender os seus sem violência: “Aquele de
vocês que nunca pecou atire a primeira pedra” (Jo. 8, 7b). Essa fala vai no mais
profundo da consciência de cada um.
Fazia-se igual a todos e todas, sem distinção. fazia-se Um dentre os demais.
A convivência com os discípulos foi importante para revelar as coisas do céu - tudo que
o Pai lhe ensinou, fez questão de passar para seus discípulos, imprimir a consciência de
coletivo, do ser Comunidade.
Ao transmitir esse conhecimento, deixa um ordenamento que, assim como Ele
compartilhou o que aprendeu do Pai, nós também compartilhemos o que aprendemos dia
a dia com a experiência de Amor:
“É missão de todos nós Deus chama,
eu quero ouvir a sua voz!
O Deus que me criou me quis, me consagrou
Para anunciar o seu amor!” (Canção - Missão Para Todos Nós)
As palavras de Jesus devem ficar gravadas em todos: “Que vos ameis uns aos outros
como Eu vos amei” (Jo. 15,12).
Com isto, que seja inaugurado um novo mandamento para a Comunidade: Amar como
Jesus não é fácil, Ele ama de maneira radical porque olha os que sofrem com compaixão,
sofre com e para os sofredores.
Que não permitamos que esse mandamento se perca!
Preces da comunidade
1. Cristo, amor do Pai, faze que toda a humanidade irradie o teu amor e brilhe no
mundo a justiça e a paz.
Ouve-nos, amado Senhor!
2. Cristo, luz dos povos, ilumina as consciências e os corações para que sejam
superados todo tipo de preconceito, julgamento e moralismo pelo amor.
3. Cristo ressuscitado, cura de todos os males, invocamos a tua força de vida, sobre
todas as pessoas que estão doentes e em risco por causa da pandemia.
(Preces espontâneas)

Nosso compromisso: Fazia-se igual a todos e todas, sem distinção. Fazia-se Um dentre
os demais. Se diferenciava na maneira de ser, fazer e amar. “Pois eu tive fome, e vocês
me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me
acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram
de mim; estive preso, e vocês me visitaram” (Mt. 25, 35-36). E nos dá a dica de como
fazer para nos assemelharmos a Ele. E como tem sido meu comprometimento?
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Senhor dai-nos discernimento para entender que: “não fomos nós que
amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação
pelos nossos pecados”. Amém.
Bênção: Senhor, que o amor de Jesus transforme a vida, cure as feridas mais profundas,
nos livre do círculo vicioso da insatisfação, irritação e lamento. Que o sopro da fé por
meio da oração nos faça crescer na fé tanto quanto aprendamos a rezar. E nos abençoe
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 6
Preparando o próximo encontro: Os encontros são para reflexão, celebração e partilha
da vida em nossa família e família comunitária, por isso o ideal que assumamos como
compromisso, refletir o dom da vida.
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Encontro de 10 a 16/05: Foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 7
Início: “Ide” é a missão deixada por Jesus. Que inspirada por sua determinação iniciemos
inspirados nosso encontro. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 8
Vamos recordar a vida: Recordar a vida é refletir o dia-dia. É compartilhar com a
comunidade os sinais de Deus em minha vida, e também sinais de que preciso estar mais
presente nas vidas daqueles que necessitam. Compartilhemos!
Oração: “Até a morte treme quando um cristão reza, pois sabe que cada pessoa que reza
tem um aliado mais forte do que ela: o Senhor Ressuscitado”. Com essa certeza tenhamos
a coragem de atender a ordem de Jesus: “Ide”. Por Cristo Nosso Senhor, amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos;

convosco estarei, todos os dias,
até o fim dos tempos, diz Jesus.
Evangelho: Mc. 16, 15 - 20
Para partilhar com o grupo
“Fora do mundo não há salvação!”
O evangelho transmite a mensagem da “Ascenção” de Jesus no momento que o mestre
se despede de seus discípulos e discípulas, volta para junto do Pai Celeste.
Ao ser assunto aos céus deixa uma missão: a continuação do Projeto do Reino de Deus.
Para que esse projeto seja realizado, é necessário que aqueles que o seguiam não
deixassem morrer a Boa Nova / Evangelho.
Foi necessário que saíssem para que assim fosse obedecida a exigência: Ide!
“Os discípulos saíram e pregaram por toda parte” (Mc 16,20)
Ainda que Jesus não estivesse presente carnalmente, já havia deixado explícito que se
faria presente de maneira diferente. Se fazia presente pelos sinais, por cada ensinamento
dado, cada palavra anunciada. Era criado uma nova e comprometida maneira de
demonstrar os sinais do vínculo e da presença do mestre.
A figura dos onze primeiros, que foram catequizados pelas mulheres que fizeram a
primeira experiência de encontro com o Ressuscitado, junto ao sepulcro, ecoa em todas
as cristãs e todos os cristãos.
O ato de ressuscitar e ser assunto demonstra uma maneira de animar seus seguidores, de
trazer a consciência do significado, de viver a expressão de amar porque se faz presente
em tudo e em todo lugar.
A mensagem da Páscoa é a apresentação da experiência do amor pela doação caridosa,
fraternal e amorosa. É o exemplo deixado de como as pessoas devem viver uma pelas
outras. Lembrando o maior mandamento deixado por Jesus para ser o projeto de vida das
comunidades/ sociedade: “Amem-se uns aos outros. Como eu os amei”. (Jo. 13, 34)
As ações, as obras dos seguidores de Cristo, Crucificado e Ressuscitado, devem ser obras
de amor para que possam refletir em suas vidas a vida de Jesus. Seguir Jesus não é algo
fácil. Requer desprendimento, doação, amor e entrega.
A festa da Ascensão é também o “tempo do Espírito”. Tempo de criatividade, de ousadia,
de novidade.
O Espírito nos dá luz e inspiração para contemplar a realidade, buscando caminhos
sempre novos para prolongar hoje a mesma missão de Jesus.
A Ascensão significa que, para chegar no alto até Deus, primeiro preciso viver o aqui,
embaixo, em meio a humanidade, contribuindo para uma sociedade melhor.
“Fora do mundo não há salvação” (E. Eschillebeeckx).
Que a Ascensão seja, para cada uma e cada um, romper as cadeias de injustiça e morte,
derrubar as paredes e muros de preconceitos, mostrar os caminhos de vida, oferecer
razões de esperança, proteger os mais vulneráveis pôr o coração nas estrelas almejando
o alto.
Preces da comunidade
1. Cristo nossa páscoa, sê a força das comunidades cristãs que tem a missão de
anunciar a boa nova no chão desta vida com o coração na vida futura.
Ensina-nos o teu caminho, Senhor!

2. Cristo nossa alegria e nossa esperança, nós invocamos a tua bondade sobre todas
as pessoas que estão vivendo a tristeza e o luto.
3. Cristo nossa vida e nossa paz, nós invocamos a tua proteção sobre todos os
profissionais da saúde e dos serviços essenciais.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Como atender o desejo de Jesus: “Ide”, em pleno ambiente de
pandemia, onde tantas pessoas passam por dificuldades: aumento do desemprego, taxa da
fome (que volta a aparecer), e tantas perdas de vidas por causa do vírus da COVID-19?
Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus e Senhor, que a misericórdia se torne concreta, torne-se
proximidade, serviço, atenção às pessoas em dificuldade. Que possamos sentir sempre a
misericórdia, para podermos ser misericordiosos e atender ao seu envio. Por Cristo, nossa
paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: O Deus do ‘Entendimento’ e Mãe da Consolação nos faça viver unidos no
mesmo pensar e no mesmo sentir, agora e para sempre. Amém! E nos abençoe em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 9
Preparando o próximo encontro: Celebramos Ascensão, que possamos nos manter em
reflexão constante, e no próximo encontro possamos convidar mais alguma pessoa
querida. Para que junto com o grupo possa viver a experiência do Cristo que sobe aos
céus, mas envia seus seguidores.
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Encontro de 17 a 23/05: Assim como o Pai me enviou também eu vos envio: Recebei o
Espírito Santo!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, ramos e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 10
Início: “Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no
mesmo lugar” (At. 2, 1). Assim como os discípulos, nós também nos mantenhamos
unidos e inspirados em servir. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 11

Vamos recordar a vida: Pentecostes! “Quando chegou o dia de Pentecostes,
os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar” (At. 2, 1). Reflitamos!
Oração: Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria!
(Sl. 103, 34). Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Vinde, Espírito Divino,
e enchei com vossos dons os corações dos fiéis;
acendei neles o amor como um fogo abrasador!
Evangelho: Jo. 20, 19 - 23
Para partilhar com o grupo
Proclamar o que viram e ouviram
“Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus
as portas do lugar” (Jo19, 19a), Jesus não podia esperar o tempo passar, era necessário
manter vivo o trabalho, colocar em prática. Não poderia deixar a mensagem/boa nova se
acabar.
Ao se colocar no meio da sala, Jesus é o alerta. O lugar de estar dos discípulos não é
escondido, mas no meio da comunidade, proclamando tudo aquilo que viram e ouviram.
Sobretudo, o desejo de Jesus: - A Paz! “A paz esteja convosco” (Jo. 19, 19b).
Uma marca expressiva e simbólica é a maneira como Jesus se apresenta: não é um Jesus
glorioso. Existe a preocupação de não se afastar da realidade das comunidades. Ao se
apresentar como o mesmo que viveu na terra e que traz consigo cada marca de sofrimento
em sua paixão, e Paixão de Cruz, Jesus “... mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os
discípulos se alegraram por verem o Senhor” (Jo. 20, 20).
Ao atualizarmos as marcas da paixão, veremos que elas estão nos sofrimentos do povo:
na fome, na miséria, na injustiça, preconceito, na presença do COVID-19. Ao fazermos
essa profunda reflexão veremos que, nessas marcas e no recomeço, está o Cristo
Ressuscitado. Ele se faz presente em cada pessoa que sofre as agressões em sua pele, e
em cada família que se viu obrigada a nem mesmo se despedir de seus entes queridos.
Ainda que pareça estranho, é deste mesmo Jesus que se faz presente como Crucificado e
Ressuscitado que recebemos a missão: proclamar que “A paz esteja com vocês!”
A missão da paz significa construir uma convivência humana harmoniosa, em que as
pessoas possam ser elas mesmas, ter o necessário para viver com dignidade.
Construir a paz pode ser sinônimo de deixar de lado o orgulho e, em alguns momentos,
cumprir um ensinamento do próprio Jesus: “Eu, porém, vos digo que não resistais ao
mau; mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que
quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa”. (Mt.5.39,40)
Para que possamos nos aproximar da missão, que nos foi deixada por Jesus, precisamos
acreditar no Espírito Santo. Somente com Ele e por Ele seremos capazes de conquistar o
triunfo da missão.
O cerne do texto está na prática da reconciliação. Uma comunidade que não tem essa
consciência não conseguirá superar os desafios constantes impostos pela vida, sociedade
e pela própria comunidade.

“O Ressuscitado, através da eficácia do sopro do Espírito, reconstrói as relações
rompidas, afasta o medo, abre o horizonte da missão... Com a força do Espírito, a vida
se torna profecia de ressurreição.
O sopro incontrolável do vento revela a liberdade de ação de quem é movido pelo
Espírito”. (Adroaldo Palaoro)
O Espírito que nos habita não é um Espírito de medo que recusa a novidade. É um
Espírito que nos torna capazes de inventar, criar, decifrar, abrir novos caminhos a fim
de permitir que as mulheres e os homens de hoje encontrem e reconheçam o Cristo
sempre vivo, através dos seus discípulos.
E eu? Como tenho atuado nos dias atuais, em meio a tantos desafios e fazendo ecoar o
Cristo a partir das minhas ações?
Preces da comunidade
1. Cristo nossa páscoa, envia sobre as comunidades cristãs e toda a humanidade a
luz do teu Espírito que acompanha e guia os nossos passos.
Fica entre nós, Senhor!
2. Espírito de amor, inspira-nos na vida a sonhar com uma outra realidade possível
com a força do teu sopro inspirador.
3. Amor do Pai e do Filho, permanece com a gente nessa hora de sofrimento, dor e
luto que a pandemia, a indiferença e o preconceito causam entre nós.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: “O Espírito que nos habita não é um Espírito de medo que
recusaria a novidade; é um Espírito que nos torna capazes de inventar, criar, decifrar,
abrir novos caminhos, a fim de permitir às mulheres e aos homens de hoje encontrar e
reconhecer o Cristo sempre vivo através dos seus discípulos”. Preciso transmitir o Cristo
que venceu a morte, Ressuscitou, Ascendeu e Enviou seu Espírito de Amor.
Oração final: Senhor que seu “sopro vital que possibilita a vitória da esperança contra
o desespero, da comunhão contra a solidão, da vida contra a morte”, nos guie. Por
Cristo Nosso Senhor. Amém!
Bênção: Nós queremos o Espírito completo. Queremos seguir o Espírito com toda
fidelidade. Orando e agindo, na mansidão e na luta. Ao impulso das duas asas, abraçando
a terra e o céu, o Pai e os irmãos e as irmãs. Nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 12
Preparando o próximo encontro: É um vento leve, refrescante, novo, penetrante,
inovador, cambiante; um sopro sutil. Reflitamos durante a semana até nosso próximo
encontro. Como permitir esse vento que traz o respiro de vida nova possa mudar minha
vida?
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Encontro de 24 a 30/05: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra.
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, ramos e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 13
Início: ‘É o Espírito que segura o vínculo entre Deus e nós; ele nos tira dos nossos medos
e das nossas escravidões, e nos faz reconhecer Deus como Pai’: “Todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus” (Rom 8,14). Iniciemos nosso encontro.
Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 14
Vamos recordar a vida: Como foi minha semana, como tem sido minha relação com
cada irmão e irmã? O encontro de hoje nos fará refletir sobre a relação. Reflitamos!
Oração: Que A Santíssima Trindade: que é Pai, Filho e Espírito Santo. As três Pessoas
Divinas, num só Deus. Nos encha de determinação para superar as dificuldades em
tempos tão difíceis.
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino,
Ao Deus que é, que era e que vem.
Pelos séculos. Amém.
Evangelho: Mt. 28, 16 - 20
Para partilhar com o grupo
“Ir é partir”
“Deus não poderia fazer outra coisa senão amar. Fazer discípulos não é recrutar mão
de obra ou procurar aderentes. Antes de qualquer coisa, trata-se de ir. O único
mandamento é amar!” Raymond Gravel
Ser discípulos naqueles tempos, significava estar junto de doutores. Aprender, para que
pudessem viver a Torá/ Lei. Para se fazerem bons discípulos deveriam ser bons ouvintes,
se colocavam à distância, e faziam daquele que ensinava uma pessoa de destaque dentro
da sociedade.
Em Jesus, identificamos a diferença de atuação, a postura é diferente. Se coloca no meio
do grupo, se aproxima dos rejeitados.
Colocado em destaque no texto: “...ao monte que Jesus lhes tinha indicado.
Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele” (Mt. 28, 16-17).
O evangelista se preocupa em destacar o cenário do monte. É conhecida a predileção de
Mateus por montanhas, lugar da revelação. Evidentemente, isso tem a ver com a figura
de Moisés. Tal como Moisés recebeu as tábuas da lei na montanha do Sinai. Ao anunciar
o novo e definitivo êxodo, também numa montanha, Jesus proclama a nova Lei que se
abre com as Bem-Aventuranças (Mt 5,1-12).

Chama a atenção que Ele se coloca junto dos seus discípulos em ambiente aberto e não
trancado em templos, faz questão de dizer a cada um, a cada uma:
“... ide e fazei discípulos meus todos os povos” (Mt. 28, 19).
Deixa a Missão de Sair e Anunciar a todos e todas, ou seja, podemos fazer a leitura que
o anúncio não é para quem pertence a mesma comunidade e grupo, mas para além deles.
Em Atos, podemos identificar as atitudes de Estêvão que acaba sendo julgado por suas
ações: “E Estêvão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo”.
(Atos 6. 8)
A missão deixada por Jesus é para ser trabalhada no meio da comunidade, no mundo,
porque somente assim seremos dignos de alcançar o Reino dos Céus. É no meio das
comunidades que seremos capazes de mostrar a relação da Trindade: Deus/Pai, Filho e
Espírito Santo.
“Deus, na Bíblia, tende ao descentramento de si próprio, é o Espírito que é o operador.
Ele é a fecundidade operacional de Deus, a sua feminidade e a sua maternidade. A
feminidade é experiência de Deus.
Quando se fala de pessoas em Deus, é sempre o Espírito que é mais difícil de atingir. Ele
representa aqui a terceira pessoa, isto é, nós”. Gérard Sindt
A partir do entendimento que para seguir a Cristo de forma prática e incondicional,
devemos confiar em sua presença, pois ele mora em nós pelo seu Espírito: “ensinandoos a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias,
até o fim do mundo” (Mt 28,20).
Enfim, Jean Debruynne vai dizer que: “Fazer discípulos não é recrutar mão de obra ou
procurar aderentes. Antes de qualquer coisa, trata-se de ir. Ir é partir, é sair. É ser livre.
Ir é o contrário de estar fechado na verdade, e prisioneiro dos seus princípios. Ir é
caminhar para a frente e não de ré. Ir é um sinal de confiança”.
Reflita e compartilhe!
Preces da comunidade
1. Deus Criador, ajuda toda a humanidade a contemplar a beleza da criação para se
comprometer com a preservação das águas, das florestas, da vida...
Ouve-nos, Senhor!
2. Cristo Redentor, ilumina com a luz da tua ressurreição todo tipo de morte que
paira sobre o teu povo que sofre com a pandemia.
3. Espírito Santo, sopro inspirador, acompanha as comunidades cristãs e todas as
pessoas de boa vontade a protagonizar um mundo de amor.
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Ser discípulos da maneira mais genuína que a palavra possa nos
transmitir. Ser aluno, estar aprendendo diariamente, alimentando a humildade, sem
desistir por acreditar no Deus que fortalece. Interagir, contribuir aquele que possui
dificuldade também é sinal de persistência no discipulado.
Oração final: Senhor que o nosso Amor seja “fecundo, voltado aos outros, para que ele
produza frutos, e que ele revele outros rostos do Deus Amor, outras pessoas em Deus,
pelo Espírito Santo”. Por Cristo Nosso Senhor: Amém!

Bênção: Sopre sobre nós o Espírito de amor, e que nos impulsione! E nos abençoe em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 15
Preparando o próximo encontro: É um vento leve, refrescante, novo, penetrante,
inovador, cambiante; um sopro sutil. Reflitamos durante a semana até nosso próximo
encontro. Como permitir esse vento que traz o respiro de vida nova possa mudar minha
vida?

CANTOS E REFRÃOS

1. ALEGREM-SE OS CÉUS
Alegrem-se os céus e exulte a terra,
Ressuscitou Jesus Cristo.
Alegrem-se os céus e exulte a terra,
Ressuscitou Jesus Cristo.
2. EU SOU A VIDEIRA
Eu sou a videira,
Meu Pai é o agricultor.
Vós sois os ramos,
Permanecei no meu amor!
Para dar muito fruto:
Permanecei no meu amor.
Para dar amor puro:
Permanecei no meu amor.
Como ramos aos troncos:
Permanecei em mim!
Para amar sem medida:
Permanecei no meu amor.
Para dar vossas vidas:
Permanecei no meu amor.
Para ser meus amigos:
Permanecei em mim!
Para ver o caminho:
Permanecei no meu amor.
Para ver a verdade:
Permanecei no meu amor.
Para ter sempre a vida:
Permanecei em mim!
Para ser sal da terra:
Permanecei no meu amor.
Para ser luz do mundo:
Permanecei no meu amor.
Para ser testemunhas:
Permanecei em mim!
Se vos dobra a tristeza:
Permanecei no meu amor.
Se amargo é o pranto:
Permanecei no meu amor.

Se inquieta a tentação:
Permanecei em mim!
Quando a noite é longa:
Permanecei no meu amor.
Quando não há estrelas:
Permanecei no meu amor.
Se a morte vos chega:
Permanecei em mim!
Quando a estrada é difícil:
Permanecei no meu amor.
Quando o passo é impossível:
Permanecei no meu amor.
Quando treme a esperança:
Permanecei em mim!
Sem cansar ou desanimar:
Permanecei no meu amor.
Sem amarras a segurar:
Permanecei no meu amor.
Sem temor, sempre a cantar:
Permanecei em mim!
3. Ó PAI SOMOS NÓS O POVO
ELEITO.
Ó pai, somos nós o povo eleito,
Que cristo veio reunir! (Bis)
Pra viver da sua vida, aleluia,
O senhor nos enviou, aleluia!
Pra ser igreja peregrina, aleluia,
O senhor nos enviou, aleluia!
Pra ser sinal da salvação, aleluia,
O senhor nos enviou, aleluia!
Pra anunciar o evangelho, aleluia,
O senhor nos enviou, aleluia!
Pra servir na unidade, aleluia!
O senhor nos enviou, aleluia!
Pra celebrar a sua glória, aleluia!

O senhor nos enviou, aleluia!
Pra construir um mundo novo, aleluia!
O senhor nos enviou, aleluia!
Pra caminhar na esperança, aleluia!
O senhor nos enviou, aleluia!

4. ONDE REINA O AMOR
Onde reina o amor, fraterno amor.
Onde reina o amor, Deus aí está.
Onde reina o amor, fraterno amor.
Onde reina o amor, Deus aí está.
5. SEU NOME É JESUS CRISTO
Seu nome é Jesus Cristo e passa fome
E grita pela boca dos famintos.
E a gente quando vê passa adiante,
Às vezes pra chegar depressa a igreja.
Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa
E dorme pelas beiras das calçadas,
E a gente quando vê aperta o passo,
E diz que ele dormiu embriagado.
Entre nós está e não O conhecemos
Entre nós está e nós O desprezamos
Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto
E vive mendigando um subemprego
E a gente quando vê, diz: "é um à toa,
Melhor que trabalhasse e não pedisse".
Seu nome é Jesus Cristo e está banido,
Das rodas sociais e das igrejas,
Porque d'Ele fizeram um Rei potente,
Enquanto Ele vive como um pobre.
Seu nome é Jesus Cristo e está doente
E vive atrás das grades da cadeia,
E nós tão raramente vamos vê-lo,
Dizemos que ele é um marginal.
Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento,
Por um mundo de Amor e de Justiça,
Mas logo que contesta pela Paz,
A ordem o obriga a ser de guerra.
Seu nome é Jesus Cristo e é difamado,
E vive nos imundos meretrícios,
Mas muitos o expulsam da cidade,

Com medo de estender a mão a ele.
Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem,
E vive neste mundo ou quer viver,
Pois pra Ele não existem mais fronteiras,
Só quer fazer de todos nós irmãos.
6. IMACULADA
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!
7. O NOSSO OLHAR
O nosso olhar se dirige a Jesus
O nosso olhar se mantém no Senhor!
O nosso olhar se dirige a Jesus
O nosso olhar se mantém no Senhor!
8. JESUS CRISTO, ESPERANÇA DO
MUNDO.
Um pouco além do presente,
Alegre, o futuro anuncia
A fuga das sombras da noite,
A luz de um bem novo dia.
Venha teu reino, Senhor.
A festa da vida recria.
A nossa espera e ardor
Transforma em plena alegria.
Aiê - eiá, aiê - aê - aê.
Botão de esperança se abre,

Prenúncio da flor que se faz.
Promessa da tua presença
Que vida abundante nos traz.
Saudade da terra sem males,
Do Éden de plumas e flores,
Da paz e justiça irmanadas,
Num mundo sem ódio nem dores.

10. Ó LUZ DO SENHOR
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra,
inunda meu ser permanece em nós.
11. NÓS ESTAMOS AQUI
REUNIDOS

Saudades de um mundo sem guerras,
Anelos de paz e inocência:
De corpos e mãos que se encontram,
Sem armas, sem mortes, violência.

Nós estamos aqui reunidos
Como estavam em Jerusalém
Pois só quando vivemos unidos
É que o Espírito Santo nos vem.

Saudades de um mundo sem donos:
Ausência de fortes e fracos,
Derrota de todo sistema
Que cria palácios, barracos.

Ninguém para esse vento passando
Ninguém vê, e ele sopra onde quer
Força igual têm o Espírito quando
Faz a Igreja de Cristo crescer.

Já temos preciosa semente,
Penhor do teu Reino, agora.
Futuro ilumina o presente,
Tu vens e virás sem demora.

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.

9. BOM É LOUVAR O SENHOR

Quando o Espírito espalma suas graças
Faz dos povos um só coração
Cresce a Igreja onde todas as raças
Um só Deus, um só Pai louvarão.

Bom é louvar o Senhor nosso Deus
Cantar salmo ao nome do Altíssimo
Com alegria aclamar seu amor
Sua glória, bondade e poder.
Como tuas obras me alegram, Senhor,
Os teus prodígios suscitam louvor.
Tua presença eu contemplo no céu,
Olho a terra: também nela estás.

12. POVO NOVO
Quando o espirito de Deus soprou
O mundo inteiro se iluminou
A esperança na terra brotou
E o povo novo deu-se as mãos e
caminhou.

Tu engrandeces o homem mortal:
Da natureza ele é rei e Senhor.
De honra o coroaste, de glória e poder,
Pouco menos que aos anjos do céu.

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao
criador! Justiça e paz hão de reinar e
viva o amor!

Narram os céus o que fez tua mão,
Todo universo teu nome bendiz.
A criação é um canto de amor,
E esse canto é também meu louvor.

Quando Jesus a terra visitou,
A boa nova da Justiça anunciou:
O cego viu, o surdo escutou
E os oprimidos das correntes libertou.

Tua bondade cercou-me de bens,
Tudo o que tenho é por graça e favor.
Quero teus dons com os irmãos partilhar,
Vendo em ti nosso Deus, nosso Pai.

Nosso poder está na união,
O mundo novo vem de Deus e dos
irmãos vamos lutando contra a divisão
E preparando a festa da libertação!

Cidade e campo se transformarão,
Jovens unidos na esperança gritarão.
A força nova é o poder do amor,
Nossa fraqueza é força
Em Deus libertador!
12. LOUVAREI A DEUS
Louvarei a Deus, teu nome bendizendo;
Louvarei a Deus, a vida nos conduz.
Louvarei a Deus, teu nome bendizendo;
Louvarei a Deus, a vida nos conduz.
13. Ó TRINDADE VOS LOUVAMOS
Ó Trindade, vos louvamos,
Vos louvamos pela vossa comunhão.
Que esta mesa favoreça,
Favoreça nossa comunicação.
Contra toda tentação da
Ganância do poder.
Nossas bocas gritem juntas
A palavra do viver (Bis)
Na montanha com Jesus,
No encontro com o Pai.
Recebemos a mensagem:
Ide ao mundo e o transformai (Bis)
Deus nos fala na história e
Nos chama a conversão.
Vamos ser palavras vivas
Proclamando a salvação. (Bis)
Vamos juntos festejar
Cada volta de um irmão.
E o amor que nos acolhe
Restaurando a comunhão. (Bis)
14. ESTÁS ENTRE NÓS
Tu és minha vida outro Deus não há.
Tu és minha estrada a minha verdade.
Em Tua Palavra eu caminharei,
Enquanto eu viver e até quando Tu
quiseres. Já não sentirei temor,
Pois estás aqui. Tu estás no meio de nós!

Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria
Filho eterno e santo, homem como nós.
Tu morreste por amor, vivo estás em nós,
Unidade Trina Com o Espírito e o Pai
E um dia, eu bem sei, Tu retornarás
E abrirás o Reino do Céus!
Tu és minha força, outro Deus não há
Tu és minha paz, minha liberdade
Nada nesta vida, nos separará.
Em Tuas mãos seguras, minha vida
guardarás. Eu não temerei o mal,
Tu me livrarás. E no Teu perdão, viverei!
Ó Senhor da vida creio sempre em Ti!
Filho Salvador, eu espero em Ti!
Santo Espírito de amor, desce sobre nós.
Tu, de mil caminhos nos conduzes a uma
fé. E por mil estradas onde andarmos
nós, qual semente nos levarás?

