“Uma Igreja capaz de comunhão e de fraternidade, de participação e de
subsidiariedade, em fidelidade ao que anuncia, poderá colocar-se ao lado dos pobres e
dos últimos, emprestando-lhes a própria voz. Para “caminhar juntos”, é necessário que
nos deixemos educar pelo Espírito para uma mentalidade verdadeiramente sinodal.”
(Doc. Preparatório Sínodo 2023, n. 9)
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“Venha, Espírito Santo de amor, abra os nossos corações à escuta. Venha, Espírito de
santidade, renove o santo Povo fiel de Deus. Venha, Espírito criador, renove a face da terra!”
(Papa Francisco)
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Encontro de 01/11 a 07/11: Bem-aventurados os pobres em espírito...
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, crucifixo e flores...)
Refrão meditativo: nº 01
Início: Irmãos e irmãs... Mês de Novembro se inicia. Eis que celebramos: as Bem
aventuranças. Iniciemos este nosso encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito
Santo. Amém.
Canto: nº 02
Vamos recordar a vida: Vamos recordar como tem sido nossa caminhada.
Compartilhemos sobretudo, as coisas que nos impede de enxergar o Cristo como É.
“Porque o veremos tal como ele é” (1Jo. 3, 1 – 3). Recordemos também de todos e todas
aqueles que partiram para junto do Pai.
Oração: Senhor, “Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa
habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração” (Sl. 23, 3 – 4a). Por Cristo, nosso
Senhor. Amém
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Vinde a mim, todos vós que estais cansados
E penais a carregar pesado fardo,
E descanso eu vos darei, diz o Senhor.
Evangelho: Mt. 5, 1 – 12a
Para partilhar com o grupo
Bem Aventurados!
Para alcançarmos o sentido mais profundo do texto (Mt. 5, 1 – 12a), central no Evangelho
de Mateus, é interessante visualizarmos a cena de Jesus subindo a montanha, seguido por
uma multidão.
Quem são essas pessoas?
Mateus dirá nos versículos que precedem o Sermão da Montanha: “doentes atingidos por
diversos males e tormentos: endemoninhados, epilépticos e paralíticos, numerosas
multidões da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do rio
Jordão começaram a seguir Jesus” (Mt 4, 24-25). Uma relação de gente considerada
sem importância, sem poder, sem reconhecimento social. E Jesus os cura a todos. Mas,
além da cura física, Jesus lhes oferece algo a mais: a possibilidade de formarem um novo
Povo de Deus, um povo que se esforce por construir um mundo melhor!
O Reino é o projeto na primeira e na oitava bem-aventurança (Mateus 5,3.10). E, no
centro, estão a busca da justiça (do projeto do Reino) e a busca da misericórdia (ter o
coração voltado para quem está na miséria). Uma vez realizada a Justiça de Deus, os
empobrecidos deixarão de ser oprimidos, pois haverá partilha e solidariedade. Por isso,
Jesus os declara felizes.
A primeira bem-aventurança é a mais importante. As demais são desdobramentos.
Observemos que, tanto em relação aos pobres no espírito (primeira bem-aventurança),
como aos perseguidos por causa da justiça (oitava), fala-se do mesmo prêmio: deles já é
o Reino dos Céus (lembremos que Mateus utiliza ‘Céus’ como sinônimo de ‘Deus’. E o
verbo no presente). Trata-se do mesmo grupo de pessoas.

Jesus anima a sua esperança anunciando-lhes o Reino para o tempo presente. E os seus
frutos serão: consolo, terra partilhada, fartura, misericórdia, contemplação de Deus e
filiação divina. E ser filha e filho de Deus é agir à sua imagem e semelhança, isto é, ter
as mesmas atitudes de Deus.
“Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus” (Lucas 6,20).
Preces da comunidade
1) Conduz no teu amor toda a Igreja neste caminho sinodal, apelo do Papa Francisco
e na comunhão com Dom Luiz, rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Sê a motivação de todas as pessoas que na sociedade se empenham pelo bem
viver, pelo cuidado da criação, rezemos...
3) Derrama sobre toda a humanidade o teu carinho e a esperança pascal que dá sabor
e sentido à vida que virá para todos, rezemos...
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Bem aventurados também são aqueles que invocam com “força e
frequência o Espírito e se colocam de maneira humilde à sua escuta, caminhando
em conjunto, como Ele, criador da comunhão e da missão, deseja: com docilidade e
coragem” (Papa Francisco). Assim como todas e todos os Santos. Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: “Bem aventurados os puros de coração, porque verão a Deus” (Mt. 5,
8). Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.
Bênção: O Deus da vida nos dê a graça de vivermos em comunhão e no serviço do seu
povo. Que ele derrame sobre nós o seu Axé, agora e para sempre. Amém!
Canto: nº 03
Preparando o próximo encontro: Os Círculos Bíblicos, é um espaço de partilha, de
escuta, de oração e de celebração da vida iluminados pela Palavra.
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Encontro de 08 a 14/11: Nesse tempo, teu povo será salvo!
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 04
Início: Irmãos e irmãs... Jesus nos cobra atenção no Evangelho de hoje! Iniciemos este
nosso encontro: em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém.
Canto: nº 05
Vamos recordar a vida: Recordemos como tem a nossa caminhada em comunidade.
Reflitamos!

Oração: Ó Deus, Mãe da sabedoria, derrama sobre nós a luz do teu Espírito. Inspira
nossas palavras e conduze nossas ações, para que neste encontro tudo comece e termine
em teu nome e se realize pelo teu Reino. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia
É preciso vigiar e ficar de prontidão;
Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não!
Evangelho: Mc. 13, 24 - 32
Para partilhar com o grupo
A Palavra de Deus é luz!
O “fim” orienta nosso presente!
O Evangelista Marcos ao empregar uma linguagem apocalíptica em seu escrito, com que
iremos meditar (Mc. 13, 24 – 32), não quer falar de coisas futuras, mas falar do seu tempo.
O evangelista encoraja sua comunidade a colocar esperança em Deus que não os
abandona, mas ainda está agindo na história, fazendo algo novo, vencendo os diferentes
tipos de morte.
Essa esperança certa moveu os cristãos de todos os tempos a resistir nas perseguições e
continuar na luta pela expansão do Reino.
O evangelista, inspirando-se no profeta Daniel, apresenta a vinda do Filho do Homem,
sobre nuvens, sinal da presença de Deus no Antigo Testamento, marcada pelo julgamento.
O ator do julgamento é o próprio ser humano! Ele constrói no presente de sua história a
eternidade que viverá!
Acreditar que o Senhor está presente na história e virá definitivamente no final dos
tempos, leva os cristãos e cristãs a não baixar os braços e a se esforçar, imbuídos da graça
de Deus, no serviço de Seu Projeto de Vida em abundância para todos e todas!
É por meio deles que Deus vai conduzindo seu projeto e a própria história para um rumo
novo.
Assim como não é tarefa da comunidade especular sobre o fim dos tempos, também não
o é ficar preso aos sinais, nem os ignorar, mesmo antes de saber lê-los à luz da Palavra de
Deus.
Na Palavra de Deus encontramos o critério seguro para descobrir como e onde Deus atua
e nos quer como comunidade agindo na história, respondendo aos diferentes apelos de
nossos irmãos/ãs e de nossa mãe terra também!
Porque “o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão”.
(Mc. 13, 31)
Preces da comunidade
1) Ilumina nosso amado Papa Francisco, os bispos, padres, diáconos e todas as
pessoas que doam suas vidas pela causa do Reino, rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Dá a todas as pessoas que tem a função de representar o teu povo o desejo de
promover políticas públicas em favor da vida e da dignidade, rezemos...
3) Acompanha todos os profissionais de saúde e sustenta a vocação que eles têm de
cuidar da vida com amor e dedicação, rezemos...
(Preces espontâneas)

Nosso compromisso: Proclamar a Palavra de Deus que é Luz para nosso caminhar em
nossas comunidades. Vamos refletir!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus da Aliança, és guia do teu povo. Dá-nos a alegria da tua presença
materna, para prosseguirmos na caminhada, fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Por quem
te pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bênção: O Deus da vida e da resistência nos dê a graça de vivermos em fraterna
comunhão e fervorosos no serviço do seu povo. Que ele derrame sobre nós o seu Axé,
agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 06
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 15 a 21/11: Seu poder é um poder eterno...
(Preparando o ambiente: Bíblia, uma toalha, imagem de Nossa Senhora Aparecida,
velas, flores e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 07
Início: Que a Mãe do Salvador e Padroeira do Brasil, possa nos inspirar na caminhada
diária. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 08
Vamos recordar a vida: Recordemos de nossas atitudes que contribuem para a
marginalização de pessoas, grupos dentro da comunidade, na cidade no País. Segundo o
IBGE, 70% da população que vive em situação de extrema pobreza no Brasil são negras.
Compartilhemos!
Oração: Senhor dai-nos a consciência necessária para que possamos romper com o
preconceito. E contribuir com o “serviço eclesial baseado na fé bíblica, que se põe ao
lado das vítimas da política oficial, seguindo a mesma inspiração de luta do povo de
Deus em busca da Terra Prometida” (Dom José Maria Pires). Por Cristo Nosso Senhor,
amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
É bendito aquele que vem vindo,
Quem vem vindo em nome do Senhor,
E o Reino que vem, seja bendito,
Ao que vem e a seu Reino, o louvor!
Evangelho: Jo. 18, 33b - 37
Para partilhar com o grupo

Um reino diferente!
No 34º domingo do tempo comum se encerra o ano litúrgico com a celebração de Jesus
Cristo, Rei do Universo, cuja solenidade foi instituída pelo Papa Pio XI, no ano de 1925.
Esta solenidade nos coloca diante da realidade do reinado de Deus em nossas vidas e nos
convida a renovar os nossos compromissos com os valores do Reino para que Jesus, pela
sua vida, morte e ressurreição, possa efetivamente reinar em nossos corações, em nossos
relacionamentos e assim o mundo de hoje venha a ser contagiado pelo amor de Deus. À
luz da Palavra somos convidados a vivenciar o nosso batismo no seguimento de Jesus, no
serviço, na doação e na promoção da vida. Vivemos na cultura do poder e da soberania
econômica onde o ser humano se encontra fragilizado e impotente diante do crescimento
de tantas injustiças sociais. É o reino que cresce em detrimento da vida e da dignidade
humana! Diante deste cenário Jesus vai nos propondo, através do seu Evangelho, colocar
em prática valores eternos e imutáveis, na vivencia do bem, na valorização da vida, na
partilha, no amor e na solidariedade. Aceitar o reinado de Jesus é acolher Deus na história
humana e sua proposta de transformação da pessoa e suas relações. Jesus declara que o
Seu reino não é daqui. É um reino diferente que foge à lógica dos reis deste mundo e que
só pode ser visto e entendido pela lógica de Deus. Não é um reino temporal, político,
partidário, opressor, um reino que privilégios e ostentações, mas um reino de igualdade,
de amor, de felicidade, de vida e de paz. Uma realeza que produz vida e não morte, que
toca os corações, traz liberdade, que propõe ao homem a construção de um mundo
renovado pela lógica do amor, da doação e do serviço. Na celebração da solenidade de
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a liturgia nos leva a refletir sobre esse
reinado de Jesus em nossas vidas, sobretudo no mistério de sua vida, sua pregação e o
anúncio do Reino de Deus. Ele é o Senhor, o princípio e o fim o “Alfa e o Ômega”, é
“aquele que é, que era e que vem, o Todo-poderoso” (cf Ap. 1,5-8). É o rei por excelência
que entra na história humana para revelar a Verdade sobre Deus. Dizemos tantas vezes
que Jesus Cristo é Rei e realmente é. Pedimos constantemente na Oração do Pai Nosso
“Venha a nós o vosso Reino”, mas, no entanto, o reinado de Jesus só se concretiza em
nossas vidas pela prática de Sua Palavra, seus ensinamentos e de Sua Vida. Seguir os
exemplos de Jesus é colocar em prática a Vida de Deus na vida da humanidade, porque
embora o Seu Reino não seja deste mundo (conforme Ele afirmou diante de Pilatos), é
um Reino que permanece no mundo através daqueles que o aceitam, acolhem e o vivem
na prática do amor e do serviço.
Para refletir: - Como você tem vivido a prática do amor e do serviço? - Onde está a
verdadeira felicidade? - Você trata o próximo com igualdade?
Preces da comunidade
1) Ilumina o caminho sinodal de comunhão, participação e missão de toda a Igreja,
rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Ajuda teu povo construir a cultura da paz e da proximidade para superar todo
individualismo e indiferença, rezemos...
3) Dá aos profissionais de saúde ânimo para continuar no cuidado da vida, às famílias
em luto a esperança da fé e recebe no teu amor-misericórdia todos que faleceram,
rezemos...
(Preces espontâneas)

Nosso compromisso: “O povo brasileiro precisa ser assumido. O negro deve ser visto
como protagonista da gestação de nova sociedade” (Dom Zanoni Demettino Castro). “Eu
nasci e vim ao mundo para isto: para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é
da verdade escuta a minha voz” (Jo. 18, 37b). Reflitamos!
Oração do Pai e nosso...
Oração final: Ó Deus, quisestes que a mãe do teu Filho fosse amada e querida por todo
o povo brasileiro, como mãe negra, Aparecida. Celebrando hoje a sua festa, derrama sobre
nós a alegria do teu amor, e reforça todas as lutas pela defesa de nossas culturas e por um
país realmente livre. Isso te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém!
Bênção: Deus do universo, o teu Filho Jesus não tem outra força senão o amor Hoje nós
celebramos sua realeza. Derrama em nossos corações o amor que ele manifestou por ti e
por todos, e ajuda-nos a seguir seu caminho até o fim. E nos abençoe em nome do Pai, e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 09
Preparando o próximo encontro: Próximo encontro será também marcado pelo início
do Tempo do Advento. Tempo de refletir Àquele que vem trazer a boa nova.
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Encontro de 22 a 28/11: A vossa Libertação está próxima...
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, toalha roxa e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 10
Início: Irmão e Irmãs, como lâmpadas vivas, carregando todas às urgências do mundo,
aguardemos a vinda do Senhor. Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 11
Vamos recordar a vida: A chegada do Tempo do Advento nos traz esperanças e muitas
expectativas. Façamos nosso exame de consciência para sabermos em que devemos
mudar para conquistar objetivos. Reflitamos!
Oração: Ó Deus do universo, tu que nos visita com amor de mãe. Abre hoje as portas do
nosso coração para te acolher mais dignamente. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade.
E a vossa salvação nos concedei.
Evangelho: Lc. 21, 25 – 28. 34 - 36
Para partilhar com o grupo
Eis quem vem!
Estamos iniciando o Tempo do Advento e com ele também o início de mais um Ano
Litúrgico. É um tempo de espera e de alegria pela vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo
que inaugura uma nova etapa na história humana, trazendo esperança e alegria para a

humanidade. É o início de um novo tempo que projeta na expectativa humana a luz de
uma vida nova fundamentada na vontade de Deus e nos Seus projetos de amor e
igualdade. A vida nova de cura e libertação plena que aponta o caminho do encontro final
com Deus e a alegria da felicidade eterna. No Evangelho Jesus continua a instruir os seus
discípulos e ponta para os sinais do tempo não só como um episódio que sublinha o fim
do mundo, mas, acima de tudo, como alento e esperança para todos. É o anúncio de vida
e liberdade para todos aqueles que se encontram ceifados em seus direitos e sujeitos a
uma estrutura social decadente e sem compromisso com a pessoa humana. São sinais que
evidenciam a queda do mundo velho construído sobre os alicerces da injustiça e da
opressão e o surgimento do mundo novo de paz para todos. É o advento de um novo
tempo! “Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima” (Lc. 21, 28). É uma proclamação de esperança
que marca o tempo do Advento e anuncia a libertação e a salvação de todos aqueles que
colocam a sua confiança em Deus. Não há dúvida de que as palavras de Jesus trazem
novo ânimo para o ser humano carente e inquieto. Lança luzes sobre o seu futuro e garante
a vitória final, mesmo que no momento presente a vida se apresente tão difícil e com um
futuro tão incerto. Não é um tempo de alimentar o espírito da derrota, mas de confiar em
Jesus. Se a estrutura humana não merece crédito e cada vez mais o homem fica descrente
de um futuro melhor, o Advento é o tempo propício para renovar as forças e a esperança
de que Deus não falha e que só Jesus pode nos salvar. Só Ele e nenhum outro! É tempo
de esperança! Façamos da nossa vida um constante exercício do amor para que através
dele aumente em todos, e sempre mais, a certeza da Redenção e da Libertação.
Para refletir: - Você tem medo do fim do mundo? - O que enfraquece a sua esperança?
- Como você tem se preparado para alcançar a vida eterna?
Preces da comunidade
1) Ilumina a vida e o ministério do Papa Francisco e de todos os pastores do teu povo
para que permaneçam firmes no seguimento de Jesus Cristo, rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Fortalece pela escuta atenta da tua Palavra este novo ano litúrgico que está às
portas para que a alegria do Evangelho tenha um lugar fecundo nos corações,
rezemos...
3) Guia as comunidades cristãs e os irmãos de outras religiões a construir pontes de
paz e fraternidade, rezemos...
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: O Evangelho veio cheio de motivação e alimentando a esperança
para continuar a jornada. Mesmo mergulhados numa realidade de tanta desigualdade,
angústia. Somos então, intimados a comunicar a mesma esperança aos mais vulneráveis.
Oração final: Que o Espírito Santo nos ensine a olhar para o mundo com os olhos de
Deus, e assim possamos enxergar até mesmo no escuro o colorido da vida. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém!
Bênção: O Advento nos traz a esperança da mudança. “Eu quero desaprender para
aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram. Desencaixotar emoções,
recuperar sentidos” (Rubem Alves). Nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.

Canto: nº 12
Preparando o próximo encontro: Meditar e fazer cada dia do Advento único, com a
esperança de mudança.
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Encontro de 29 a 05/12: Deus mostrará o teu esplendor...
(Preparando o ambiente: Bíblia, velas, toalha roxa e crucifixo...)
Refrão meditativo: nº 13
Início: Irmão e Irmãs, “Preparai o caminho do Senhor”, esse é o pedido que recebemos.
Em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 14
Vamos recordar a vida: A chegada do Tempo do Advento nos traz esperanças e muitas
expectativas. “Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar;
encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios, de canções” (Sl. 125, 1 – 2). Reflitamos!
Oração: Ó Deus do universo, nos guie com alegria pelos caminhos da justiça. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas.
Toda a carne há de ver, a salvação do nosso Deus.
Evangelho: Lc. 3, 1 - 6
Para partilhar com o grupo
“E todas as pessoas verão a salvação de Deus” (Lc. 3, 6) ...
O Ano Litúrgico é composto por momentos muito distintos. Mas todos com o mesmo
intuito: nos permitir a experiência com Deus.
O Advento nos chama a uma experiência de silêncio para que possamos, de maneira
atenta, viver a Esperança. Diferentemente do que muitos pensam, esse sentimento não é
sinônimo de imobilização, mas é o contrário.
Esperança significa movimentar, encontrar, sair da inércia. Porém, não de maneira
atabalhoada. Precisamos silenciar para que possamos ouvir a “voz” de Deus.
O Evangelista Mateus já nos alerta quando diz: “quando você orar, vá para seu quarto,
feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o
recompensará” (Mt. 6, 6).
E, ao caminharmos para o deserto lugar do silêncio, ouviremos o profeta proclamar a
conversão. Conversão que passa pela superação do medo de enfrentar tantas dificuldades
imposta pelo mundo. Assim, como nos tempos de João Batista, as revoltas do povo
sucediam-se, sobretudo na Galileia onde foram duramente reprimidas.
De tanta violência que havia na Judéia, José e Maria se viram obrigados a voltarem para
Nazaré na Galileia e não para Belém na Judeia (Mt 2,22).
Hoje, devemos silenciar, aguardar, mas não nos acomodar.
A chegada do Advento nos prepara para celebrar o Natal, data que marca a festa de Cristo
Ressuscitado que quer renascer, ainda hoje, através de cada um de nós e em nossas ações,

inquietudes e indignações com tanta desigualdade (fome, miséria, desemprego e morte).
Renascer - seja por cada um desses motivos ou pela COVID. Porque como disse Dom
Paulo Evaristo Arns: “Ser Cristão é trabalhar para que haja justiça e solidariedade
em todos lugares”.
A história da salvação não é uma história distinta da nossa. Ela é a nossa história.
E por isso, não podemos admitir a tristeza como nossa motivação ou guia neste caminho,
mas a alegria Naquele que vem! Assim como podemos observar no texto do profeta
Baruc: “Jerusalém, tire a roupa de luto e de aflição e vista para sempre o esplendor da
glória que vem de Deus” (Br 5,1).
Preces da comunidade
1) Conduz todas as igrejas e religiões no teu amor para que compreendam seu
protagonismo na construção de uma sociedade de paz, vida e esperança,
rezemos...
Escuta-nos, Senhor.
2) Dá aos que tem em suas mãos administrar o bem público, que o façam com
honestidade e em vista do bem comum, rezemos...
3) Ajuda as nossas comunidades a viver e celebrar bem o tempo do advento na alegre
expectativa da presença de Jesus sem se render ao consumismo, rezemos...
(Preces espontâneas)
Nosso compromisso: Ninguém nasce no caminho do ódio, elas aprendem, e se são
capazes de aprender a odiar, são também capazes de aprender a amar. Enquanto
multiplicadores do Evangelho, neste tempo de Advento devemos nos comprometer em
manter a chama do amor sempre acesa nos corações das pessoas.
Oração final: Senhor nosso Deus, faze de nossa comunidade uma manjedoura cheia de
simplicidade, ternura e bondade para acolher o Deus conosco. Queremos nos manter
vigilantes na oração, na escuta da Palavra e no compromisso com o teu Reino de vida e
paz. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!
Bênção: O Deus da paz nos conduza pelas veredas do amor. Nos abençoe em nome do Pai, e
do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: nº 12
Preparando o próximo encontro: Os grupos de Círculos Bíblicos, a partir da segunda
quinzena de dezembro devem iniciar a Novena de Natal. Os livretos da novena são adquiridos
pela Paróquia e distribuídos aos grupos. Estejam atentos junto à secretaria paroquial para
adquirirem as novenas. Os nossos roteiros retornarão em fevereiro de 2022, com a graça de Deus.

“Lendo a história do mundo, me parece que o cristianismo tem ainda bastante para
fazer. Com efeito, mesmo se nós cantamos: Glória a Deus no céu e paz na terra, hoje
não há nem glória de Deus nem paz sob a terra. Contanto que reste fome ainda
insatisfeita, e que não tenhamos erradicado a violência da nossa civilização, Cristo
ainda não nasceu”. (Gandhi)
Perseverança, alegria e coragem para colocarmos a Palavra de Deus na vivência de nossa fé em
nossa comunidade. Bom Tempo do Advento e Feliz e Santo Natal para todos e todas. Equipe de
Coordenação Diocesana dos Círculos Bíblicos.

CANTOS E REFRÃOS

1.Misericordioso é Deus
Misericordioso é Deus.
Sempre, sempre o cantarei.
2. Senhor, quem entrará?
Senhor, quem entrará
No santuário pra te louvar?
Quem tem as mãos limpas
E o coração puro,
Quem não é vaidoso e sabe amar. (2x)
Senhor, eu quero entrar
No santuário pra te louvar
Oh, dá-me mãos limpas e um coração
puro, arranca a vaidade,
Ensina-me a amar.
3. Pelas estradas da vida
Pelas estradas da vida,
Nunca sozinho estás.
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar,
Santa Maria vem! (2x)
Se pelo mundo os homens,
Sem conhecer-se vão.
Não negues nunca a tua mão,
A quem te encontrar.
Mesmo que digam os homens,
Tu nada podes mudar.
Luta por um mundo novo
De unidade e paz.
Se parecer tua vida, inútil caminhar,
Lembra que abres caminho,
Outros te seguirão.
4. Nossos olhos
Nossos olhos ganharão nova luz/
Com a tua presença, Jesus.

Vem, e eu mostrarei que o meu caminho
te leva ao Pai, guiarei os passos teus e
junto a ti ei de seguir. Sim, eu irei e
saberei como chegar ao fim.
De onde vim, aonde vou,
Por onde irás, irei também.
Vem, eu te direi o que ainda estás
A procurar a verdade é como o sol e
invadirá teu coração. Sim, eu irei e
aprenderei minha razão de ser.
Eu creio em ti que crês em mim
E a tua luz verei a luz.
Vem, e eu te farei
Da minha vida participar.
Viverás em mim aqui:
Viver em mim é o bem maior.
Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim.
Eternidade é, na verdade, o amor
vivendo sempre em nós.
Vem, que a terra espera
Quem possa e queira realizar,
Com amor, a construção
De um mundo novo muito melhor!
Sim, eu irei e levaria
Teu nome aos meus irmãos.
Iremos nós e o Teu amor
Vai construir enfim a paz!
6. 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 anunciar o Evangelho, aleluia!
O Senhor nos enviou, aleluia!
Pra servir na unidade, aleluia!
O Senhor nos enviou, aleluia!

5. Vem eu mostrarei
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!
Pra ser sinal de salvação, aleluia!
O Senhor nos enviou, aleluia!
7. Onde reina o amor
Onde reina o amor. Fraterno amor.
Onde reina o amor. Deus aí está.
8. Jesus Cristo, Esperança para o
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.
Saudades de um mundo sem guerras,
Anelos de paz e inocência:
De corpos e mãos que se encontram,
Sem armas, sem mortes, violência.
Saudades de um mundo sem donos:
Ausência de fortes e fracos,
Derrota de todo sistema
Que cria palácios, barracos.

Já temos preciosa semente,
Penhor do teu Reino, agora.
Futuro ilumina o presente,
Tu vens e virás sem demora.
9. O meu Reino tem muito a dizer
O meu Reino tem muito a dizer,
Não se faz como quem procurou,
Aumentar os celeiros bem mais e sorriu.
Insensato, que vale tais bens,
Se hoje mesmo terás o teu fim?
Que tesouros tu tens pra levar além.
Sim senhor, nossas mãos
Vão plantar o teu Reino.
O teu pão vai nos dar
Teu vigor, tua paz.
O meu Reino se faz bem assim:
Se uma ceia quiseres propor,
Não convide amigos,
Irmãos e outros mais.
Sai à rua à procura de quem
Não puder recompensa te dar,
Que o teu gesto lembrado será por Deus.
O meu Reino quem vai compreender?
Não se perde na pressa que tem,
Sacerdote e levita que vão se cuidar.
Mas, se mostra em quem não se contém,
Se aproxima e procura o melhor
Para o irmão agredido que viu o chão.
O meu Reino não pode aceitar,
Quem se julga maior que os demais
Por cumprir os preceitos da lei, um a um.
A humilde de quem vai além
E se empenha e procura o perdão,
É o terreno onde pode brotar a paz.
O meu Reino é um apelo que vem,
Transformar as razões do viver,
Que te faz desatar tantos nós que ainda
tens. Dizer sim é saberes repor
Tudo quanto prejuízo causou,
Dar as mãos, repartir, acolher, servir!
10. Nossos olhos ganharão nova luz
Nossos olhos ganharão nova luz,

Com a tua presença, Jesus!
11. Senhor, vem salvar teu povo

Amou até o fim.
13. Ó luz do Senhor

Senhor, vem salvar teu povo
Das trevas da escravidão!
Só Tu és nossa esperança,
És nossa libertação.
Vem, Senhor,
Vem nos salvar!
Com teu povo,
Vem caminhar!
Contigo o deserto é fértil,
A terra se abre em flor.
Da rocha brota água viva,
Da terra nasce esplendor.
Tu marchas à nossa frente,
És força, caminho e luz.
Vem logo salvar teu povo,
Não tardes, Senhor Jesus!
12. Jerusalém, Povo de Deus
Jerusalém, Povo de Deus, Igreja santa
Levanta e vai, sobe as montanhas,
Ergue o olhar. Lá no oriente desponta
o Sol da alegria, que vem de Deus, aos
filhos teus: Eis o teu dia!
Louva, Jerusalém,
Louva o Senhor teu Deus
Tuas portas reforçou
E os teus abençoou,
Te cumulou de paz
E o pão do céu te traz!
Sua Palavra envia,
Corre veloz sua voz.
Da névoa desce o véu,
Unindo a terra e o céu;
As nuvens se desmancham,
O vento sopra e avança.
Ao povo revelou
Palavras de amor.
A sua lei nos deu
E o mandamento seu;
Com ninguém fez assim;

Ó luz do Senhor
Que vem sobre a terra
Inunda meu ser
Permanece em nós.
14. Deus conosco, Emanuel
As colinas vão ser abaixadas,
Os caminhos vão ter mais fulgor.
O Senhor quer as vidas ornadas
Para a festa da vida e do amor.
Vem Senhor! Vem salvar Teu povo
Deus conosco Emanuel!
Neste pão, um mundo novo
Quer Teu povo, Deus fiel!
Vão brotar em desertos mil fontes,
Que canteiros de paz vão regar.
Também vidas sem luz de horizontes,
Na luz viva do céu vão brilhar.
Nosso Deus vem plantar a justiça,
Neste mundo de sonhos tão vãos.
E banir para sempre a cobiça,
Que destrói sempre a vida de irmãos.
Não impérios de morte reinando,
Só gerando caminhos de dor.
O Senhor quer a vida ostentando,
O troféu sempre eterno do amor.

