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APRESENTAÇÃO

O tempo atual exige de todos nós a renovação de forças missionárias 
para bem cumprir a tarefa de anunciar a Palavra de Deus e assim pro-
mover a paz, superar a violência, construir pontes em lugar de muros, 
oferecer a misericórdia de Cristo como remédio para a vingança e re-
ascender a luz da esperança para vencer o desânimo e as indiferen-
ças. Essa é a nossa vocação, pois somos discípulos missionários a 
anunciar o Reino de Deus até a plenitude.

O presente Círculo Bíblico pretende trazer até você e sua comunidade 
uma reflexão sobre as novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil, que foram aprovadas em maio deste ano de 2019, 
durante a durante a sua 57ª Assembleia Geral dos Bispos, realizada 
em Aparecida (SP).

As novas diretrizes, que vão valer para o quadriênio 2019-2023, foram 
estruturadas a partir da concepção da Igreja como “Comunidade Ecle-
sial Missionária”, apresentada com a imagem da “casa” e “construção 
de Deus”. Em tudo isso, as diretrizes convidam todas as comunidades 
de fé a abraçarem e vivenciarem a missão como escola de santidade.

A Diocese de Colatina vai celebrar, em 2020, o seu Ano Jubilar Mis-
sionário, em total sintonia com as novas diretrizes. São 30 anos de 
evangelização, marcados por muitos desafios e conquistas. Também 
de mãos dadas com as diretrizes atuais, estará a 10ª Assembleia Dio-
cesana de Pastoral, marcada para agosto de 2020.

Precisamos nos preparar para todos esses momentos e esperamos 
que o texto a seguir possa apontar caminhos, elucidar dúvidas, gerar 
reflexão e participação!

Bom estudo!

Comissão Diocesana de Círculo Bíblico
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ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

Animador (a): A oração é o contato íntimo do fiel com Deus. Assim, 
tudo deve começar, progredir e finalizar com a oração.

Animador (a): Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!

Animador (a): Invoquemos o Espírito Santo.
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis...

Homens: Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos louvamos e bendizemos 
por nos acompanhardes em nossa caminhada de Igreja Diocesana.

Mulheres: Pedimos luzes e forças para a realização de nossa 10ª As-
sembleia Diocesana de Pastoral.

Homens: Reavivai em nós o entusiasmo das primeiras comunidades 
cristãs.

Mulheres: Que possamos acolher a Santa Palavra, como discípulos.

Homens: Que vivamos a comunhão fraterna, acolhendo a todos e to-
das, criando uma sociedade mais justa e solidária, com a partilha e a 
solidariedade.

Mulheres: Alimentados pelo Corpo e Sangue do Senhor Jesus na Eu-
caristia, banquete sacrifical, assumamos o compromisso da vivência 
da unidade, formando assim um só corpo.

Homens: Que Maria, a Virgem do Amparo, primeira discípula e Estrela 
da Evangelização, nos acompanhe nesta caminhada, fazendo de nos-
sa vida um “sim” constante a vós.

Mulheres: Que Nossa Senhora da Saúde, nossa padroeira, nos motive 
a evangelizar em nossas Comunidades Eclesiais de Base, como ver-
dadeiros missionários, cheios de coragem e alegria.

Todos: Amém
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Canto

1. Celebremos com alegria nosso encontro, Jesus Cristo é nosso pon-
to de união. É o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos 
traz libertação.
Formamos a Igreja Viva, que caminha para o Reino do Senhor. Viven-
do em comunidade, nós faremos este mundo ser melhor.

2.Vamos juntos construir fraternidade, trabalhando pela paz universal. 
Ser semente de uma nova sociedade, gente unida para combater o 
mal.

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS

Animador (a): Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um 
encontro na certeza de anunciar Jesus Cristo. Isso significa mostrar 
que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas tam-
bém belo e capaz de cumular a vida de um novo esplendor e de uma 
alegria profunda, mesmo no meio das provações. (Papa Francisco)

Senhor, encha-nos com seu esplendor e contagie nossas vidas com 
a alegria de servir.

DIGAMOS JUNTOS O OBJETIVO GERAL DAS 
DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA 

IGREJA NO BRASIL

EVANGELIZAR
no Brasil cada vez mais urbano,

pelo anúncio da Palavra de Deus,
formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,

em comunidades eclesiais missionárias
à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres

cuidando da Casa Comum e
testemunhando o Reino de Deus

rumo à plenitude.
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ORAÇÃO DA 10ª ASSEMBLEIA 
DIOCESANA DE PASTORAL

Senhor, Pai de infinita bondade, a quem reconhecemos como o au-
tor da criação. A vós, que gerais toda vida, louvamos e agradecemos. 
Neste tempo, em que o mundo passa por profundas transformações, 
chegamos até vós para encontrar o auxílio necessário, pois, trilhando 
os caminhos da 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral, da Igreja Par-
ticular de Colatina, desejamos encontrar luzes e horizontes que nos 
façam avançar para a construção do vosso Reino. Que acolhamos 
sempre os ensinamentos da vossa Palavra e que a escuta atenta gere, 
em nosso íntimo, o compromisso necessário para que todos tenham 
o pão que alimenta e dá vida. Que não nos faltem o amor e a compai-
xão para desenvolvermos a caridade que liberta. Fortalecidos na fé, 
possamos dinamizar uma ação evangelizadora, impulsionando uma 
Igreja missionária e acolhedora, que se coloca a serviço de todos. Que 
Nossa Senhora da Saúde interceda por todos nós! Amém.

Animador (a): Acompanhe-nos a Virgem Maria, Nossa Senhora da 
Saúde, rainha e padroeira de nossa diocese, com sua proteção e inter-
cessão, inspirando-nos o seu SIM de discípula exemplar.

Pai Nosso... Ave Maria...

Bênção Final
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1º ENCONTRO
A COMUNIDADE ECLESIAL

Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar 
com uma Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar 

a luz de Deus.

ORAÇÃO INICIAL (página 4)

Animador (a): A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.

Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Animador (a): Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Estamos ini-
ciando os nossos encontros de Círculo Bíblico sobre o documento 
109 da CNBB que nos quer fazer participar e conhecer as Diretrizes 
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, que teve início no ano de 
2019 e encerrará em 2023. Hoje, vamos refletir sobre a Comunidade 
Eclesial.  Alegres, cantemos!
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Canto

Sou Missionário
(letra e música: dom Paulo Bosi Dal´Bó)

SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR. 
VENHAM, VENHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR. 
SEI QUE A RESPOSTA A JESUS É A MISSÃO, 
SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.

1. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer
Com esperança e caridade, conviver e convencer.
Se o Reino é a meta, vamos espalhar amor.
Somos irmãos e missionários do Senhor.

2. Reconhecer nosso pecado e converter o coração.
Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão.
Ser missionário além-fronteiras, transformado pela fé.
Levar a paz e ser cristão onde estiver.

3. Nosso ponto de partida e de chegada é Jesus.
Uma Igreja em saída, sal da terra e nova luz.
E na força do Evangelho, congregada na oração.
Cristo Jesus, abençoai nossa missão.

APROFUNDANDO O TEMA

Leitor (a) 1: A cultura urbana está cada vez mais abrangente em toda 
a sociedade.Por isso, as Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil estão estruturadas a partir da Comunidade Eclesial Missionária, 
apresentada como a imagem da “casa”, “construção de Deus” (1 Cor 3,9). 
A ideia de casa, entendida como “lar” para os seus habitantes, acentua as 
perspectivas pessoais, comunitária e social da evangelização, inserindo, 
no espírito da Laudato Si’, a perspectiva ambiental. E é nesta “casa”, com 
a comunidade eclesial reunida, que vivemos a alegria da fraternidade, os 
desafios do cuidado com a casa comum e a busca por justiça e paz.
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É dia de festa, da Palavra e da partilha, encontro de irmãos, nossa 
família; dia do Senhor, dia de alegria, encontro de irmãos, Eucaristia. 
(bis)

Leitor (a) 2: “Criar ‘um lar’ é criar uma família. É estarmos unidos de tal 
maneira que sintamos a vida um pouco mais humana. É criar ‘casas 
de comunhão’ e permitir que nossas horas e dias se tornem menos 
indiferentes e anônimos. É tecer laços que se constrem com gestos 
simples, cotidianos que todos nós podemos realizar. Um ‘lar’ é esta 
comunidade eclesial que precisa da cooperação de todos. Ninguém 
pode ficar indiferente ou alheio, já que cada um é pedra necessária em 
sua construção. Isto implica pedir ao Senhor que nos dê a graça de 
aprender a ter paciência, de aprender a perdoar a si mesmo; aprender, 
todos os dias,a recomeçar”.

Novo jeito de sermos Igreja, nós buscamos, Senhor, na tua mesa. 
(bis)

Leitor (a) 3: A casa é aqui uma imagem de maior proximidade com 
as pessoas, o lugar onde vivem, mesmo aquelas que só têm a rua 
como casa. Ela indica a proximidade relacional entre as pessoas que 
ali convivem. Indica igualmente a necessidade da Igreja se fazer mais 
presente onde as pessoas estão, seja onde for.

Vai, vai missionário do Senhor. Vai trabalhar com messe com ardor. 
Cristo também chegou para anunciar. Não tenhas medo de evange-
lizar.

Leitor (a) 1: A comunidade eclesial ativa exerce papel importante na ca-
minhada catequética de sua paróquia. Na ação missionária, por meio de 
seus serviços sociais realizados pelas pastorais e de suas celebrações 
litúrgicas, contribui para o crescimento da fé de cada um daqueles que 
caminham juntos, na comunidade, além, é claro, de seu testemunho de 
vida fora desse espaço comunitário. Assim, as comunidades eclesiais, 
nos seus exercícios vocacionais, caminham para o fortalecimento da 
vida em comunidade buscando meios para que todos os batizados ex-
perimentem a beleza e a grandeza de serem discípulos missionários.
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Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu 
quero navegar. (bis)

Leitor (a) 2: A comunidade eclesial missionária é a casa que deve es-
tar sempre de portas abertas. Permitir entrar e sair. São portas que 
acolhem os que chegam para partilhar suas alegrias e sanar suas do-
res. Devem estar sempre abertas para sair em missão, para anunciar 
Jesus Cristo e o seu Reino, especialmente aos pobres e sofredores. A 
comunidade autêntica é missionária e toda essa missão alicerçada na 
vida de comunidade gera novas comunidades.

Somos gente nova vivendo a união, somos povos semente de uma 
nova nação ê, ê. Somos gente nova vivendo o amor, somos comuni-
dades, povo do Senhor, ê, ê.

Leitor (a) 3: Para o sustento da comunidade eclesial missionária, são 
importantes quatro pilares: Palavra –iniciação à vida e animação bíbli-
ca; Pão – liturgia e espiritualidade; Caridade – serviço à vida; e Ação 
Missionária – estado permanente de missão. Para isso, caminhar é 
preciso! É preciso sair, sem medo de arriscar. Juntos, vamos evan-
gelizar em novos horizontes e novas comunidades irão brotar com a 
força do Espírito Santo.

Juntos como irmãos, membros da Igreja, vamos caminhando, va-
mos caminhando, juntos como irmãos, ao encontro do Senhor!

PARA CONVERSAR

1. O que podemos dizer sobre o assunto deste encontro?
2. O que é comunidade eclesial?
3. Quais ações podemos fazer para tornar a ação do Evangelho mais 
presente no mundo?
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OUVINDO A PALAVRA

Canto de Aclamação

1. Vai falar no evangelho Jesus Cristo, aleluia! Sua palavra é alimento 
que dá vida, aleluia! 

GLÓRIA A TI, SENHOR. TODA GRAÇA E LOUVOR. GLÓRIA A TI, SE-
NHOR. TODA GRAÇA E LOUVOR. 

2. A mensagem da alegria ouviremos, aleluia! De Deus as maravilhas 
cantaremos, aleluia! 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 
(4,11-24)

APRENDENDO COM A PALAVRA

Animador (a): O relato evangélico de Jesus na sinagoga de Nazaré, 
sua comunidade (cf. Lc 4, 11-24), nos permite compreender a impor-
tância do lugar “onde se tinha criado” (v.16). São grandes as diferen-
ças culturais que nos separam da Palestina do tempo de Jesus, bem 
como a compreensão do conceito de família, cultura e religião. Contu-
do, alguns elementos continuam a nos desafiar hoje. Nazaré, na Ga-
lileia, é o pequeno e insignificante lugarejo onde Jesus viveu a maior 
parte de sua vida. Para Jesus e para nós, indica o lugar onde pisamos, 
o nosso tempo, a nossa terra natal, nossa história pessoal, nossa fa-
mília, nossa realidade, nossa cultura e nossa comunidade de fé. O ca-
minho humano e cristão não é virtual, mas feito da concretude real de 
pessoas, fatos, alegrias e sofrimentos. É o fragmento do tempo e do 
espaço que, como pura graça, nos foi dado poder viver.

Leitor (a) 1: “Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado” 
(v. 16). Era a sua comunidade de fé, onde todos iam no dia sagrado, 
que, para nós, é o domingo. Aqui, cabe-nos a pergunta sobre a impor-
tância que damos ao Dia do Senhor. “Levantou-se para fazer a leitura” 
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(v.16); “abriu o livro” (v.17), indicam que a parte da Sagrada Escritura 
em que comunidade se encontrava e esta era familiar a Jesus. Ali, 
aprendeu a escutar a Palavra e a compreendê-la com as pregações. 
A fé cresce e se alimenta constantemente com a Palavra. Não somos 
nós que lemos a Palavra de Deus, mas é a Palavra de Deus que nos 
lê. Não somos nós que a interpretamos, mas é ela que nos examina, 
revelando tudo o que habita em nosso coração e no mundo. Ali, Jesus 
aprendeu a história do seu povo, suas tradições. Ali, encontrou senti-
do para viver e compreender que sua história pessoal estava inserida 
numa história maior, a do seu povo, o povo eleito, na dinâmica das 
alianças de Deus e das profecias. A comunidade revelou a Jesus o 
rosto do Deus libertador e da aliança, o Deus que caminha com seu 
povo. Só podemos ser cristãos na comunidade, no grupo, como Igre-
ja. Ser cristão é “ser com”, o contrário de ser individualista. O individu-
alismo é um vírus letal para a vida cristã.

Leitor (a) 2: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me con-
sagrou com a unção” (v.18). Na profecia de Isaías, Jesus compreende 
sua identidade e sua missão. Ele é o “ungido”, o Messias. Seu projeto 
é claro: tem um olhar preferencial pelos sofredores, por aqueles que 
vivem angustiados, pois Deus se compadece deles. Jesus mostrou o 
rosto compassivo de Deus por eles. A identidade e a missão de Jesus 
nos dizem com clareza que a salvação não consiste somente no per-
dão dos pecados, mas também na proximidade misericordiosa com 
todos os tipos de sofrimento. Esta postura não é uma opção, é uma 
exigência evangélica. É o Espírito que habita em nós pelo nosso batis-
mo que nos consagra e nos envia para vivermos as obras de miseri-
córdia hoje.

Leitor (a) 3: Na comunidade de Jesus, os pecadores têm lugar. Isso 
é reconfortador. Por isso, sempre é tempo de buscar a misericórdia. 
Nesse sentido, na comunidade, ninguém deve ser ou se sentir exclu-
ído, mesmo que sua vida não seja testemunho. É missão da comu-
nidade, que se formou em torno do anúncio do Reino de Deus, zelar, 
acima de tudo, pela vida de cada sujeito. A comunidade de Jesus se 
diferencia de todas as outras no sentido de que não tem um código le-
gislativo excludente, mas todas as suas ações são medidas pelo amor 
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e o perdão. Com isso, é preciso entender que a comunidade não pode 
ser para um grupo específico, mas deve sempre incluir e não excluir.

Animador (a): O Reino de Deus é uma ação que se torna realidade na 
medida em que a vida é colocada a serviço de todos. O ministério de 
Jesus é o espelho que reflete a dinâmica de toda a existência cristã. 
Pelo batismo, entramos na comunidade eclesial e assumimos o firme 
propósito de ser no mundo o amor. Por outro lado, é necessário re-
novar esta missão, pois ela necessita ser experimentada em contato 
com as mais variadas formas de vida. Ser protagonista do Reino não 
nos faz ser melhores, porém exige que tenhamos o cuidado para que 
não transformemos em mérito próprio os frutos colhidos. Tudo é de 
Deus!

ORANDO PELA VIDA

Animador (a): Irmãos e irmãs, hoje aprendemos um pouco sobre nos-
sa comunidade eclesial. Vamos colocar, sob as bênçãos e a proteção 
do Senhor, todas as nossas ações.

Ouvi-nos, Senhor.

1.Que em nossa comunidade eclesial os fiéis que foram incorporados 
a Cristo pelo Batismo se revigorem pela a graça dos sacramentos re-
cebidos e se tornem testemunhas fiéis e comprometidas com a evan-
gelização, sendo “verdadeiros sujeitos eclesiais” para a construção de 
uma sociedade justa e solidária, na perspectiva de vosso Reino, reze-
mos.

Ouvi-nos, Senhor.

2. Na comunidade eclesial, todos nós participamos das funções de 
Cristo sacerdote, profeta e rei. Que o Espírito Santo nos anime em 
nossa caminhada, inspirando e iluminando a vivência de nossa comu-
nidade para compreendermos os sinais de vosso amor e atuarmos na 
vida e na história do mundo, rezemos.
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Ouvi-nos, Senhor.

3. “O comunicador cristão tem como primeiro objetivo anunciar Jesus 
Cristo e seu Reino.” Que nossa comunidade eclesial se conscientize 
das necessidades, prioridades e urgências da comunicação em todos 
os níveis para a divulgação do Evangelho, o bem da sociedade e a gló-
ria do vosso nome, rezemos.

Ouvi-nos, Senhor.

Animador (a): Deus de misericórdia, atendei as nossas súplicas. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

Avisos

ORAÇÃO FINAL (página 5)
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2º ENCONTRO
PALAVRA

Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar 
com uma Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar 

a luz de Deus.

ORAÇÃO INICIAL (página 4)

Animador (a): Neste encontro, somos chamados a refletir sobre o pri-
meiro pilar das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil que é a Palavra: iniciação à vida cristã e animação bíblica da 
vida e da pastoral. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para vivermos 
juntos este encontro fraterno. Alegres, cantemos!
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Canto

Sou Missionário
(letra e música: dom Paulo Bosi Dal´Bó)

SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR. 
VENHAM, VENHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR. 
SEI QUE A RESPOSTA A JESUS É A MISSÃO, 
SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.

1. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer
Com esperança e caridade, conviver e convencer.
Se o Reino é a meta, vamos espalhar amor.
Somos irmãos e missionários do Senhor.

2. Reconhecer nosso pecado e converter o coração.
Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão.
Ser missionário além fronteiras, transformado pela fé.
Levar a paz e ser cristão onde estiver.

3. Nosso ponto de partida e de chegada é Jesus.
Uma Igreja em saída, sal da terra e nova luz.
E na força do Evangelho, congregada na oração.
Cristo Jesus, abençoai nossa missão.

APROFUNDANDO O TEMA

Animador (a):  Saber escutar é o caminho para aprender. Precisamos 
escutar a Palavra de Deus, escutar os documentos da Igreja, escutar 
o nosso Projeto Diocesano de Evangelização, escutar os apelos da 
comunidade eclesial, escutar a voz do Pastor, pois é a Palavra de Deus 
que alimenta a nossa caminhada.

Tu és, Senhor, o meu Pastor, por isso nada em minha vida faltará. 
(Bis)
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Leitor (a) 1: Nos Atos dos Apóstolos, é relatado que a comunidade 
cristã se concentrava nas casas como o seu lugar característico de 
reunião, ajuda mútua e fortalecimento da vivência missionária. Nelas, 
os cristãos ouviam juntos a Palavra, eram iluminados por ela e procu-
ravam discernir a experiência da vida em Deus, conscientes de que a 
fé provém da escuta.

Eu vim para escutar tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor. 
(Bis)  

Leitor (a) 2: No caminho da experiência de fé, é Deus quem toma a 
iniciativa de comunicar seu desígnio salvífico de amor, cabendo ao 
ser humano acolher e responder o dom de Deus. A resposta implica 
conversão de vida, configuração a Cristo que necessariamente torna 
o discípulo missionário. Todo este processo da vida cristã supõe um 
encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, proporcionado de 
forma privilegiada pela celebração da Palavra de Deus e pela leitura 
orante da Palavra.

Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim!

Leitor (a) 3: As pequenas comunidades são ambientes propícios para 
a acolhida dos que buscam a Deus. A partir do encontro com a Pala-
vra e da experiência de fé e vida fraterna na comunidade, as pessoas 
são introduzidas no processo da Iniciação à Vida Cristã. “Através do 
Sacramento do Batismo somos incorporados na Igreja e feitos filhos 
de Deus, porta de acesso a todos os sacramentos. Através dele, so-
mos inseridos no único corpo de Cristo, povo sacerdotal”.

Pelo Batismo recebi uma missão: vou trabalhar pelo Reino do Se-
nhor. Vou anunciar o Evangelho para os povos, vou ser profeta, sa-
cerdote, rei, pastor. Vou anunciar a Boa-Nova de Jesus: como profe-
ta recebi uma missão. Onde eu for serei fermento, sal e luz, levando 
a todos a mensagem do cristão.

Leitor (a) 1: A comunidade eclesial é chamada a ser iniciadora por 
excelência, pois seu estilo de vida deve testemunhar o amor de Deus 
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pelas pessoas, indo sempre ao encontro. Por isso, “é preciso ter sem-
pre presente que toda iniciação cristã é caminho de conversão, que 
há de ser realizada com a ajuda de Deus e vivência na comunidade 
eclesial”. Para a formação de discípulos missionários, a Iniciação à 
Vida Cristã deve ser “assumida com decisão, coragem e criatividade. 
Ela renova a vida comunitária e desperta seu caráter missionário. Isso 
requer novas atitudes evangelizadoras e pastorais”.

O Evangelho não pode ficar parado: vou anunciá-lo esta é minha 
obrigação. A messe é grande e precisa de operários, vou cooperar 
na evangelização. Sou mensageiro enviado do Senhor, onde houver 
trevas irei levar a luz, também direi a todos que Deus é Pai, anun-
ciando a mensagem de Jesus.

Leitor (a) 2: “Iniciação à Vida Cristã e Palavra de Deus estão intimamente 
ligadas. Uma não pode ocorrer sem a outra”. Os processos de iniciação 
e a formação dos agentes evangelizadores precisam levar em conta as 
etapas que se lhes são próprias: o querígma, o catecumenato, a purifi-
cação e a mistagogia. Assim, esse itinerário, fundamentado na Sagrada 
Escritura e na Liturgia, é capaz de educar para a escuta da Palavra, para a 
oração pessoal e para o compromisso comunitário e social.

Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na 
alegria te quero servir e anunciar o teu Reino de amor. E pelo mundo 
eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Se-
nhor! (Bis)

Leitor (a) 3: É urgente aproximar as pessoas e a comunidade da lei-
tura orante da Palavra de Deus. Não basta ler ou estudar a Sagrada 
Escritura. É preciso ter a intimidade com Cristo e a oração. É indispen-
sável uma leitura orante comunitária, tendo presente que a Palavra de 
Deus nos é dada para construir comunhão, para nos unir na verdade 
no nosso caminho para Deus. Por isso, o texto sagrado deve ser sem-
pre abordado na comunhão eclesial. O importante é o contato com a 
Palavra que muda a vida e dá sentido ao ser e agir de quem é cristão. 
O Evangelho passa a ser o critério decisivo para o discernimento em 
vista da vivência cristã.



19

Formamos a Igreja viva que caminha para o Reino do Senhor. Viven-
do em comunidade, nós faremos este mundo ser melhor.

PARA CONVERSAR

1. O que podemos dizer sobre o texto que acabamos de ler?
2. Como estamos vivenciando a prática de estudo da Palavra de Deus?
3. Nossa comunidade tem nos formado para o estudo da Palavra?

OUVINDO A PALAVRA

Canto

Lá vem vindo a Palavra de Deus (Pe. Zezinho)

Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. 
Vem falar de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de 
Deus.
A palavra de Deus é bonita. É bonita demais. Ela inspira o meu povo. 
Ela agita ela traz tanta paz. Há palavras demais neste mundo. Nenhu-
ma delas me libertará. Por viver entre crentes e ateus. Ouvirei a pala-
vra dos homens. Mas seguir eu só sigo a Palavra de Deus.

Leitura do Livro de Neemias (8,1-8)

APRENDENDO COM A PALAVRA

Animador (a): Quando Neemias chegou a Jerusalém, Esdras já estava 
lá há 13 anos. Não há ênfase dos dois se encontrando muitas vezes.
Por isso, alguns até pensam que nem eram contemporâneos. Mas, 
nesta passagem de Neemias, vemos isso acontecer. Não pode existir 
um verdadeiro reavivamento entre o povo se não houver a leitura e o 
ensino da Palavra de Deus. Eles já possuem o templo, os muros res-
taurados e o povo morando ao redor de Jerusalém. Mas, a base da na-
ção deve ser a Palavra de Deus. Todos estão reunidos e eles mesmos 
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tomaram a iniciativa de pedir que a Lei de Moisés fosse lida. Os que 
estavam ali podiam entender a Lei muito bem, mas outros provavel-
mente nem entendiam o hebraico. Além disso, os termos espirituais 
podem ter sido perdidos por muitos. Os mais jovens teriam o privilégio 
de conhecer a lei de seus avós, pela primeira vez, juntos. 

Leitor (a) 1: Mais ou menos seis horas de leitura e explicação da Pa-
lavra de Deus. O povo ouvia atentamente. O desejo de um povo res-
taurado é tão grande que o tempo e as distrações não são mais im-
portantes do que a Palavra de Deus. O púlpito era importante, pois 
mostrava a grandeza da Palavra de Deus em destaque e fazia com 
que as pessoas tivessem uma visão clara, pois era colocado acima 
do povo. As pessoas ao lado de Esdras testificavam a veracidade da 
Palavra de Deus. Isso dava autoridade a Esdras. 

Leitor (a) 2: O povo se colocou em pé não por alguma obrigação, mas 
voluntariamente. Isso não se tornou um costume, pois nas sinagogas 
os judeus ouviam a Lei sentados. Não devemos enfatizar, em nossas 
celebrações, que as pessoas devam ficar em pé durante a leitura da 
Bíblia, em reverência, pois não há razão para pensar que ouvir a leitura 
da Bíblia assentados significa irreverência. O momento era muito es-
pecial.Por isso, Esdras louvou ao Senhor e o povo concordou respon-
dendo “Amém”. Neste versículo, vemos que, voluntariamente também, 
o povo levantava as mãos. Isso era um costume judaico. Vale também 
uma advertência aqui quanto a trazer certos costumes para a igreja. 
Alguns acham que devem levantar as mãos nos cânticos, mas quase 
nunca é algo voluntário, pois os dirigentes é que pedem. Por que não 
levantar as mãos na leitura da Palavra de Deus, então? E mais: os que 
levantam as mãos também colocam os rostos em terra como o povo 
ao ouvir a leitura da Lei? O apóstolo Paulo, reconhecendo o costume 
judaico, disse que na igreja podia-se levantar as mãos, mas o mais 
importante era a atitude de vida, ou seja, as mãos devem ser santas.

Leitor (a) 3:  Havia organização, pois o povo estava no seu lugar. Não 
houve apenas leitura da Lei, mas explicação. Os levitas estavam de 
plantão, talvez andando no meio do povo para ver se alguém tinha al-
guma dúvida. Hoje, da mesma forma, a Bíblia deve ser lida e explicada. 
Todos têm a Palavra de Deus, mas, mesmo assim, a leitura pública das 
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Escrituras fortalece a nossa fé, mostrando que todos cremos nas sa-
gradas letras. Hoje, todos temos a Bíblia em casa e todos devem lê-la. 
Não podemos acostumar mal o povo que não lê a Bíblia em casa a fa-
zer longas leituras na Igreja para suprir a falta de dedicação doméstica. 
Vemos aqui, nesta passagem, uma maravilhosa reunião do Povo de 
Deus. Havia uma grande atração para o povo, eles tinham uma genuína 
preocupação com a Palavra de Deus! A Palavra era o maior atrativo; 
eles não possuíam uma maior preocupação.

ORANDO PELA COMUNIDADE

Animador (a): A iniciação à vida cristã é um desafio que precisa ser 
encarado com decisão, coragem e criatividade, colocando as pessoas 
realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para nossa 
missão evangelizadora. Após cada prece, digamos juntos: Senhor, aju-
da-nos a sermos cristãos iniciados na fé, conhecedores da tua Palavra 
e praticantes da tua bondade.

Leitor (a) 1: Conduz os ministros da Palavra na comunidade para que 
possam testemunhar o Evangelho ao educar na fé os adultos, os jo-
vens e as crianças que desejam aproximar-se da tua Igreja. Rezemos.

Senhor, ajuda-nos a sermos cristãos iniciados na fé, conhecedores 
da tua Palavra e praticantes da tua bondade.

Leitor (a) 2:  Guia o ministério dos catequistas na comunhão eclesial, 
fazendo-os sinal na ação evangelizadora da Igreja. Rezemos.

Senhor, ajuda-nos a sermos cristãos iniciados na fé, conhecedores 
da tua Palavra e praticantes da tua bondade.

Leitor (a) 3: Renova, Senhor, a nossa comunidade eclesial, na força do 
Evangelho, e torna-a capaz de acolher, na ternura do teu Espírito, todas 
as pessoas que te procuram. Rezemos.

Senhor, ajuda-nos a sermos cristãos iniciados na fé, conhecedores 
da tua Palavra e praticantes da tua bondade.
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Animador (a): Senhor, Pai bondoso, escutai todos estes nossos pe-
didos que trazemos na vossa presença e também os que estão no 
silêncio dos nossos corações. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

Avisos

ORAÇÃO FINAL (página 5)
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3º ENCONTRO
PÃO

Espiritualidade e Liturgia
“Eles eram perseverantes (...) na fração do pão e nas orações”. 

(At 2,42)

Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar com 
uma Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar a luz de 
Deus.

ORAÇÃO INICIAL (página 4)

Animador (a): Neste encontro, somos chamados a refletir sobre o 
segundo pilar das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil, que é o Pão: Espiritualidade e Liturgia. Sejam bem-vindos, 
irmãos e irmãs, para vivermos juntos este encontro fraterno. Alegres, 
cantemos.
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Canto

Fonte de Alegria
(letra:Pe. Lúcio Floro / música: Ir. Míria T. Kolling)

Fonte de alegria, Santa Eucaristia, vida para a Igreja:sê em nossa 
história o pão da vitória que o Brasil deseja!
1 - Somos Terra do Espírito Santo onde a Igreja há cem anos floriu... 
Em Congresso, hoje somos, portanto, o fiel coração do Brasil.
2 - Como o nosso altaneiro Penedo vela sobre a cidade e a baía no 
Sacrário, Jesus em segredo nos defende, nos guarda e nos guia.
3 - Nossas praias - patena dourada - colhem hóstias de espuma do 
mar. Quem te fez bela assim Pátria amada, vem Brasil, na Hóstia San-
ta adorar!
4 - Lá na Penha a Senhora bendita tem nos olhos da Mãe novo brilho: 
quem assim nessa Hóstia acredita é seu fã, seu devoto, seu filho...
5 - Pão do pobre que em Deus só confia, alimento da comunidade 
vem! Ensina- nos, Eucaristia, os caminhos da fraternidade.

APROFUNDANDO O TEMA

Leitor (a) 1: Pilar é uma coluna simples que sustenta uma construção; 
“poste, estaca, esteio, pilastra, coluna”, conforme nos diz o dicionário. 
Eucaristia deve ser um pilar, uma coluna, um esteio em nossa vida 
como cristãos! Ela nos sustenta em nossa caminhada nesta vida. As-
sim como o corpo precisa de alimento para sobreviver, a alma preci-
sa do “alimento sagrado” para poder vencer as dificuldades e reveses 
da vida e estar intimamente unida a Jesus. O contato com Cristo na 
Eucaristia nos incita a ir ao encontro do outro em missão e em amor 
para dar o que recebemos, seu Corpo e Sangue! Entre os primeiros 
cristãos, a comunhão se expressava principalmente na celebração da 
Eucaristia. Os vínculos anteriores e posteriores à Eucaristia suscita-
vam a partilha das dificuldades do cotidiano e o compromisso com 
o Reino de Deus. Os membros da Igreja, nas casas, eram instruídos 
a assimilar que a celebração comum da “ceia do Senhor” demandava 
a comunhão de todos com o Corpo e Sangue de Cristo. A celebração 
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eucarística, memória do sacrifício do Senhor, alimentava a esperança 
do mundo que há de vir (1Cor 11,17-32).  Essa realidade implicava em 
trilhar um caminho pascal, para viver no mundo sem ser do mundo 
(Jo 17,14-16).

Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o 
pão. (bis)

Leitor (a) 2: A mesa está no centro da celebração da fé cristã, ato co-
munitário que exige presença, acolhida das pessoas, cuidado e afeto 
pelos outros. A comunidade eclesial tem na Eucaristia a sua mesa por 
excelência: memorial da Páscoa do Senhor, banquete fraterno, penhor 
da vida definitiva. Ela transforma as pessoas em discípulos missioná-
rios de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho do Reino.

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do 
trabalho. Pela Igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que 
precisa de operários.

Leitor (a) 3: A comunidade eclesial, como casa que nutre seus filhos, 
é sustentada pela oração. Na comunidade de fé, cultiva-se uma verda-
deira vida de oração, enraizada na Palavra de Deus, tendo em Jesus 
Cristo o orante por excelência e na Oração do Senhor o paradigma de 
toda oração. Pela oração cotidiana, os membros da comunidade se 
sentem consolados, redescobrem sua dignidade de filhos e filhas de 
Deus, tomam consciência de que são colaboradores de Deus na mis-
são e são impelidos a saírem ao encontro das pessoas e a praticara 
misericórdia.

Fazemos comunhão construindo a unidade. É nossa vocação servir 
a comunidade, com Cristo nosso irmão no sertão ou na cidade. 

Leitor (a) 1: A oração dos discípulos missionários de Jesus Cristo 
deve ser a expressão da espiritualidade do seu seguimento. Como ou-
trora, é preciso renovar constantemente o mesmo pedido ao Senhor: 
“Ensina-nos a rezar” (Lc 11,1). Só assim é possível sair do egoísmo e 
de uma experiência religiosa fechada sobre si mesma. Orar, antes de 
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ser o resultado de um esforço humano, é a ação do Espírito em nós, 
abrindo espaço para chamar a Deus de Pai (Gl 4,6). É um abandono 
nas mãos de Deus, dirigindo-se a Ele com simplicidade e suplicando: 
mostra-me a tua face!

Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia o teu povo 
desperta, e na certa vai ver a luz; que um dia teu povo se anima e 
caminha com teu Jesus.

Leitor (a) 2: Na pastoral, é preciso superar a ideia de que o agir já é uma 
forma de oração. Quando confundimos agir com rezar, chegamos a 
abreviar ou dispensar os tempos de oração e de contemplação. Quan-
do reduzimos tudo ao fazer, corremos o risco de nos contentar apenas 
com reuniões, planejamentos e eventos. Esses são importantes no co-
tidiano pastoral, mas não substituem a vida de oração. Ao contrário, 
devem decorrer dela e a ela conduzir. Muitas atividades podem facil-
mente levar os cristãos a caírem em tentações como ativismo, vai-
dade, ambição e desejo de poder.  Nessa perspectiva, os agentes de 
pastoral correm o risco de se esquecer da dignidade batismal, como 
verdadeiros sujeitos eclesiais, reduzindo-se a meros voluntários.

Contemplar, celebrar e reencantar com Jesus, por esta Igreja hoje e 
sempre! (Bis)

Leitor (a) 3: A espiritualidade cristã se traduz na busca da santidade, 
favorece e alimenta um jeito de ser Igreja. Diante da samaritana, Jesus 
pediu: “Dá-me de beber” (Jo 4,7). O Senhor Jesus tem sede da entrega 
confiante a Ele de nossas comunidades eclesiais e de nosso empe-
nho missionário. Ele deseja uma Igreja servidora, samaritana, pobre 
com os pobres. Foi assim que uma multidão de santas e santos expe-
rimentaram, testemunharam e abriram-se à ação transformadora da 
graça divina e, imersos nos eventos da história, foram capazes de ser 
instrumentos de Deus na construção de relações autênticas, transfi-
guradas, fazendo-se dom a serviço da solidariedade e da compaixão.

És água viva, és vida nova e todo dia me batizas outra vez, me fazes re-
nascer, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vens. (bis)
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Animador (a): Enquanto casa da comunhão, a comunidade é chama-
da a celebrar frequentemente o perdão e a misericórdia do Senhor. 
Isso acontece de modo privilegiado no sacramento da Penitência. A 
Igreja não é a comunidade dos perfeitos, mas dos pecadores perdoa-
dos e em busca do perdão (Mt 9,13). “Não é uma alfândega, é a casa 
paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa”. A experi-
ência do amor misericordioso de Deus faz dos discípulos do Senhor 
embaixadores da misericórdia. Esses são impelidos a constituir co-
munidades de discípulos missionários abertos ao diálogo, à acolhida, 
à compreensão e à compaixão (Lc 15,11-32). Igualmente, é necessá-
rio formar comunidades dispostas a percorrer um caminho de discer-
nimento espiritual, buscando a verdade do Evangelho.

PARA CONVERSAR

1. O que podemos dizer sobre o texto que acabamos de ler?
2. Por que a Eucaristia deve ser um pilar em nossa vida?
3. Como fazer para sustentar esse pilar em nossa vida?

OUVINDO A PALAVRA

Canto

É como a chuva
(letra e música: Pe. Zezinho)

É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua Palavra é 
assim, não passa por mim sem deixar um sinal.
1 - Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho 
medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que eu não sei.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 6,41-51)
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APRENDENDO COM A PALAVRA

Animador (a): Esse trecho do Evangelho de São João é carregado da 
peculiar riqueza que esse evangelho nos premia, e nos encanta toda 
vez que o lemos. Um texto cheio de simbolismos, que coloca Jesus 
não como um “fazedor de milagres”, mas sim como aquele que realiza 
sinais. Utilizando os termos “descer” e “subir” Jesus fala da redenção 
que Ele traz à humanidade. A Segunda Pessoa da Santíssima Trinda-
de, Jesus, o Filho, desce à condição humana, para depois subir e levar 
consigo todos aqueles que aceitarem sua mensagem.

Leitor (a) 1: Também nós, seus seguidores, somos convidados a fa-
zer a experiência do “descer” à condição humana, humanizar-se, para 
depois podermos subir com Jesus. Descer de nossa arrogância, de 
nossa autossuficiência, de nosso “autoendeusamento” e irmos ao en-
contro do outro, vencendo barreiras, neuroses e traumas pessoais.

Leitor (a) 2: Jesus se diz “alimento”. Para dar alimento, é preciso an-
tes fazer-se alimento. Jesus de Nazaré, depois reconhecido como o 
Cristo de Deus, passou a sua vida fazendo-se alimento no dia a dia 
de sua existência terrena. Como fez isso? Indo ao encontro dos ne-
cessitados, pregando um reino de amor, de fraternidade, de união, de 
justiça e consequentemente de paz. Não se pode dizer que a nossa 
humanidade é totalmente perversa, uma vez que o próprio Deus quis 
assumir a nossa condição humana. “Tão humano assim, só podia ser 
Deus”, dizia o Papa Leão Magno, a respeito do Senhor Jesus.

Leitor (a) 3: Nós, os amigos de Jesus, que nos alimentamos do seu 
“pão” e do seu “vinho”, Corpo e Sangue do Senhor, somos chamados 
a também nos fazermos alimentos para as pessoas. Jesus escolhe o 
pão, que é feito do trigo triturado, e o vinho, tirado da uva esmagada, 
para significar que tornar-se alimento para os irmãos é sacrifício da 
própria existência. “Sou o trigo de Deus, e serei moído pelos dentes 
das feras”, já dizia Santo Inácio de Antioquia quando estava para ser 
martirizado, no ano de 107 da Era Cristã.

Leitor (a) 1: O pão que eu darei é a minha carne. Jesus diz que ir até 



29

ele, aceitá-lo e unir-se a ele não é resultado de um ato de vontade livre 
e pessoal. Eu quero ou eu não quero. É um ato do Pai. Quem o recebe 
vai ressuscitar. Não se trata de uma escolha seletiva porque todos 
serão discípulos de Deus. Deus deu a todos o seu ensinamento. Quem 
aprendeu chega até Jesus. O pão do deserto serviu de alimento para 
um tempo determinado. As pessoas comeram e um dia morreram. 
Quem come do Pão da Vida que é Jesus viverá eternamente. Termi-
nado o Sermão do Pão, o evangelista introduz o sermão eucarístico. 
Jesus passa a falar do que a comunidade entenderá mais tarde como 
sendo a sua presença sacramental. O Pão que ele vai dar é a sua car-
ne entregue pela vida do mundo. Ele vai dar a comer a sua própria car-
ne. A audição que permanece na superfície tem aqui um sobressalto. 
Como isso é possível? Como vamos comer a carne de Jesus? Como 
não morre quem dela come? Ela é entregue para que o mundo tenha 
vida. Entregue na cruz, Jesus se perpetuará no sacramento celebrado 
“em memória de mim”.

ORANDO PELA VIDA

Animador (a): O anúncio de Jesus Cristo se faz no horizonte do Reino 
de Deus, que é o centro de sua vida e de sua pregação. Confiantes em 
sua Palavra, elevemos nossas preces ao Senhor.

Senhor, escutai a nossa prece!

1. Pela paz e prosperidade de todo o mundo,para que, pela força da 
Eucaristia, a fome, as calamidades e as guerras se afastem de todos 
os povos, oremos ao Senhor.

Senhor, escutai a nossa prece!

2. Pelos jovens que procuram conhecer a vontade de Deus na sua vo-
cação, para que na oração, na piedade eucarística e no compromisso 
apostólico encontrem a certeza que procuram, oremos ao Senhor.

Senhor, escutai a nossa prece!
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3. Pelos que não conhecem a Cristo, para que, iluminados pela luz da 
fé, se abram à Salvação que teve início no grande momento da Encar-
nação, oremos ao Senhor.

Senhor, escutai a nossa prece!

4. Por todos nós aqui reunidos, pelos membros das nossas famílias 
e comunidades, para que tenhamos cada vez mais amor à Eucaristia, 
comungando com mais fé e devoção, e visitando muitas vezes Jesus 
no Sacrário, oremos ao Senhor.

Senhor, escutai a nossa prece!

Animador (a): Senhor, nosso Deus, Vós que desejais a salvação de to-
dos os homens, e para isso nos destes o Vosso Filho Unigênito, fazei 
que Ele seja conhecido, amado e adorado no Santíssimo Sacramento 
da Eucaristia. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

Canto

Quero ouvir teu apelo Senhor
(letra e música: Ir. Míria T. Kolling)

1 - Quero ouvir teu apelo Senhor, ao teu chamado de amor responder. 
Na alegria te quero servir e anunciar o teu Reino de amor.

E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para 
servir-te, Senhor! (Bis)

Avisos

ORAÇÃO FINAL (página 5)
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4º ENCONTRO
CARIDADE

Serviço à vida plena
“Eles eram perseverantes (...) na comunhão fraterna (At 2,42)

Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar com 
uma Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar a luz de 
Deus.

ORAÇÃO INICIAL (página 4)

Animador (a): Neste encontro, somos chamados a refletir sobre o 
terceiro pilar das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil que é a Caridade: serviço à vida plena. Sejam bem-vindos, 
irmãos e irmãs, para vivermos juntos este encontro fraterno. Alegres, 
cantemos. 
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Canto

O pão da vida, a comunhão
(letra e música: Pe. José Weber)

O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos en-
sina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. (Bis)

1 - Lá no deserto a multidão, com fome segue o Bom Pastor, com sede 
busca a nova Palavra: Jesus tem pena e reparte o pão.

2 - Na Páscoa nova, da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o 
pão, disse: “Isto é meu corpo, por vós doado, tomai, comei!”

3 - Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, 
vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão.

4 - Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz, en-
contrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai.

5 - Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, 
de abrir a mão e o coração, para doar-se no próprio altar.

6 - Abri, Senhor, estas minhas mãos, que para tudo guardar se fechar! 
Abri minh’alma, meu coração, para doar-me no eterno dom.

APROFUNDANDO O TEMA

Leitor (a) 1: Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade 
de amar a Deus e ao próximo. Rezar e servir, amar e contemplarsão re-
alidades indispensáveis para o discípulo de Jesus Cristo.  Sem oração, 
não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a oração não pode ser 
considerada cristã. Quando se contempla Deus, percebe-se a beleza 
do pequeno e do simples, e se educa o olhar para ver as necessidades 
do outro. Somente um olhar interessado pelo destino do mundo e do 
ser humano permitirá experimentar a dor pela situação que rege a his-
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tória, mas que é superada pelo amor de Deus que a envolve. Somente 
contemplando o mundo com os olhos de Deus, é possível perceber e 
acolher o grito que emerge das várias faces da pobreza e da agonia 
da criação.

Igreja samaritana, Igreja samaritana. A serviço da vida! A serviço da 
vida! (Bis)

Leitor (a) 2: A Igreja reza, em sua liturgia, dirigindo-se ao Pai, recordan-
do que Jesus “sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos peque-
nos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao 
mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas”. Igualmen-
te, suplica: “Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos 
dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para con-
fortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e 
seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço 
a eles”.

Igreja samaritana, Igreja samaritana. A serviço da vida! A serviço da 
vida! (Bis)

Leitor (a) 3: As questões sociais, a defesa da vida e os desafios eco-
lógicos da atual cultura urbana globalizada têm que ser enfrentados 
pelas nossas comunidades e também pelas Igrejas particulares, em 
nível local, regional e nacional, numa postura de serviço, diálogo, res-
peito à dignidade da pessoa humana, defesa dos excluídos e margi-
nalizados, compaixão, busca da justiça e do bem comum, e cuidado 
com o meio ambiente. Trata-se de “chorar com os que choram” (Rm 
12,15). “Saber chorar com os outros: isso é santidade”. “Não podemos 
ser uma Igreja que não chora à vista destes dramas dos seus filhos 
jovens. Não devemos jamais habituar-nos a isto, porque quem não 
sabe chorar, não é mãe. Queremos chorar para que a própria socieda-
de seja mais mãe, a fim de que, em vez de matar, aprenda a dar à luz, 
de modo que seja promessa de vida. Choramos ao recordar os jovens 
que morreram por causa da miséria e da violência e pedimos à socie-
dade que aprenda a ser uma mãe solidária”.
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Igreja samaritana, Igreja samaritana. A serviço da vida! A serviço da 
vida! (Bis)

Leitor (a) 1: A Igreja anuncia o “evangelho da paz” (Ef 6,15), que é Je-
sus Cristo em pessoa (Ef 2,14). Isso significa não ignorar, nem deixar 
de enfrentar os desafios da violência explícita ou institucionalizada 
pelas injustiças sociais, tarefa profética que exige ação de denúncia e 
anúncio, sendo voz dos sem voz, mas também promovendo atitudes 
de não-violência. A justiça é fidelidade à vontade de Deus, e se concre-
tiza especialmente no compromisso com os excluídos e demais mar-
ginalizados que vivem nas periferias: “aprendei a fazer o bem: buscai 
o direito, socorrei ao oprimido, fazei justiça para o órfão, defendei a 
causa da viúva” (Is 1,17).

Igreja samaritana, Igreja samaritana. A serviço da vida! A serviço da 
vida! (Bis)

Leitor (a) 2: Igualmente, a caridade se expressa no empenho e na atu-
ação política dos cristãos e das comunidades eclesiais. “A caridade 
deve animar a existência inteira dos fiéis leigos e, consequentemente, 
também a sua atividade política vivida como caridade social”. A boa 
política é um meio privilegiado para promover a paz e os direitos hu-
manos fundamentais. A caridade, portanto, “é o princípio não só das 
microrrelações (...), mas também das macrorrelações como relacio-
namentos sociais, econômicos, políticos. A omissão dos cristãos nes-
se campo pode trazer gravíssimas consequências para a ação trans-
formadora na Igreja e no mundo”.

Igreja samaritana, Igreja samaritana. A serviço da vida! A serviço da 
vida! (Bis)

Leitor (a) 3: O Papa Francisco insiste em dizer que deseja uma “Igreja 
pobre para os pobres”. Trata-se de superar as ambições, o consumis-
mo e a insensibilidade diante do sofrimento. Afirmou Bento XVI: “A 
opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica na-
quele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com a sua 
pobreza”. Todos os cristãos devem buscar uma vida simples, austera, 
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livre do consumismo e solidária, capaz da partilha de bens: “ser pobre 
no coração: isso é santidade”. Somente assim, a Igreja será “casa dos 
pobres” como proclamou São João Paulo II, porque hoje e sempre “os 
pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho”. Há que se 
afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa 
fé e os pobres.

O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o seu 
amor! (Bis)

Leitor (a) 1: É missão da comunidade cristã a promoção da cultura da 
vida através do enfrentamento dos desafios que a ela se impõem: a 
questão da violência e suas diversas faces; a falta de moradia digna; 
as condições que levam e mantêm populações em situação de rua e 
encarcerada; “a complexa realidade das migrações humanas”; o aban-
dono e exploração das crianças e dos idosos; a falta de perspectiva 
para a juventude e a crise familiar; o complexo mundo do trabalho, 
da educação, da saúde, do transporte; as provocações do ambiente 
acadêmico universitário, da ciência e da tecnologia; as problemáticas 
que envolvem os meios de comunicação social e as novas mídias; e 
as questões concernentes ao incentivo de uma ecologia integral.

Igreja samaritana, Igreja samaritana. A serviço da vida! A serviço da 
vida! (Bis)

Leitor (a) 2: Contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres sig-
nifica comprometer-se com todos os que sofrem, buscando compre-
ender as causas de seus flagelos, especialmente as que os jogam na 
exclusão. A ausência de sentido para a vida é fonte de grande sofri-
mento. De fato, a correria do cotidiano, a exigência de metas e desem-
penho e a lógica da eficiência afetam a qualidade de vida na socieda-
de atual, cada vez mais urbanizada, individualizada e consumista. O 
vazio tende a colocar em crise o sentido da vida para muitas pessoas. 
A frustração, especialmente de jovens, emerge quando não se con-
segue alcançar o desempenho sugerido pela sociedade de infinitas 
possibilidades. Também os cristãos são afetados por essa crise de 
sentido que gera cansaço, depressão, pânico, transtornos de persona-
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lidade e até suicídio. Essa situação ocorre porque se vive numa socie-
dade que sustenta que tudo é possível, especialmente com o avanço 
das novas tecnologias.

PARA CONVERSAR

1. O que podemos dizer sobre o texto que acabamos de ler?
2. Em relação ao pilar da Caridade, quais ações de caridade estão sen-
do realizada pela nossa comunidade?

OUVINDO A PALAVRA

Canto

Palavra Certa
(letra e música: Pe. Zezinho)

Dá-me a Palavra certa, na hora certa e do jeito certo e pra pessoa 
certa. Dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo e pra 
pessoa certa.
1 - Palavra é como pedra preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem 
do que diz. Palavra é como brasa: queima até o fim. Quem sabe o que 
diz há de ser mais feliz.
2 - Palavra é como pedra preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem 
do que diz. Palavra é como brasa queima até o fim. Quem sabe o que 
diz vai levar a Palavra.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João (João 6,5-15)

APRENDENDO COM A PALAVRA

Animador (a): Neste trecho do Evangelho de São João que acabamos 
de ler, Jesus nos ensina a praticar a caridade. Ele nos dá o exemplo 
para que façamos o mesmo.
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Leitor (a) 1: Repartir o nosso “Pão” e o nosso “Peixe” é o evangelho da 
encarnação, da Palavra que se fez carne, de Deus que se fez gente! É 
assim que pode ser chamado o Evangelho segundo João. Ele é o que 
mais aprofunda a transparência divina das realidades humanas. Cada 
uma dessas realidades tocadas por Jesus se transforma em sinal: 
são sinais da sua glória, como o foi a água transformada em vinho, em 
Caná; como o foi ainda a água, pedida e oferecida à samaritana, junto 
ao poço de Jacó; como o foi o paralítico curado à beira da piscina de 
Betesda, ou o cego de nascença, na fonte de Siloé; ou como os cinco 
pães, multiplicados para a multidão, nas colinas da Galileia. São sinais 
que tantos viram, tantos presenciaram, mas não entenderam. E não 
entenderam porque não creram, não abriram o coração à fé. 

Leitor (a) 2: Jesus apresenta a eucaristia neste episódio da partilha do 
pão. A mesa da refeição tem lugar na montanha, onde Deus dá os dez 
mandamentos a Moisés. É o seu novo mandamento, mandamento da 
partilha e do amor. A figura destaque é um menino, com cinco pães 
de cevada e dois peixes. Jesus dá graças pela partilha e ela acontece 
a partir dos mais humildes. 

Leitor (a) 3: Dentre muitos aspectos que se poderia salientar, está a 
prática da caridade da partilha. Jesus nos ensina que a vida é parti-
lha, é um dom que deve ser fomentado. Aliás, costuma dizer-se que o 
pouco partilhado chega a todos. Assim aconteceu com o milagre da 
multiplicação. Todos comeram e ficaram saciados. Sem medo de errar, 
ousamos afirmar que o milagre só aconteceu porque Jesus tinha em 
mente o espírito de não despedir o povo com fome e com eles e para 
eles repartir o pão. Assim, você, meu irmão, se não aprender a partilhar 
com os sem pão, sem roupa e sem teto, não terá a verdadeira a alegria 
de viver no seu dia a dia e nada conseguirá para a verdadeira saciedade. 
Aliás, o próprio Jesus diz: há mais alegria em dar do que em receber.

Leitor (a) 1: Sem excluir a ação do milagre da multiplicação,vemos 
que a caridade foi um fator primordial na multiplicação dos pães. Je-
sus mandou que se formassem grupos e se sentassem porque sabia 
de algo básico do ser humano: a maioria das pessoas não consegue 
comer vendo outra pessoa passando fome na sua frente. Imagine 
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você dentro desse grupo, com comida na sua bolsa. A maioria das 
pessoas com fome. Você, comeria sozinho ou dividiria uma parte da 
sua comida com as pessoas mais próximas? Se dividisse, está de pa-
rabéns. E não dividisse, é hora de rever seus conceitos. Deus deu a 
você o que tem para partilhar com os seus irmãos e irmãs. Decida-se, 
a vida é partilha e doação, é graça!

Leitor (a) 2: A multiplicação é, na realidade, uma questão de fé! Veja 
que, no Evangelho, embora não apareça, podemos imaginar a reação 
dos discípulos quando Jesus mandou que trouxessem os cinco pães 
e dois peixes até Ele, na intenção de alimentar aquela multidão de cin-
co mil homens. Para quem não entende o que é fé, poderia duvidar 
e dizer: “será que isso vai dar certo”? Mas Jesus, como em todos os 
milagres, fez a parte dEle, e deixou que cada pessoa na multidão tam-
bém fizesse a sua parte. Essa é a sua vez! Quando todos ao seu redor 
dizem que aquilo em que você acredita não existe, é preciso que você 
não desfaleça, vá e aguente firme. Acredite que com Jesus e pela for-
ça da oração tudo pode ser mudado. Se a fé de Jesus fosse fraca, Ele 
nem teria tentado repartir os pães e os peixes.

Animador (a): Somos você e eu convidados a viver a eucaristia como 
partilha concreta da vida na certeza de que, com Cristo, em Cristo 
e para Cristo, nada é impossível. Por hoje, saibamos repartir o nos-
so “pão” e o nosso “peixe” com quem está do nosso lado passando 
fome quer física quer espiritual. A caridade é muito importante para 
melhorar a vida de pessoas que passam por problemas graves por 
falta de assistência. Mas, para fazer desse bom sentimento uma ação 
realmente transformadora, o melhor caminho é desenvolver projetos 
sociais e realizar uma ação social na igreja que vá ao encontro desses 
propósitos. Tirar do papel ideias que possam melhorar a vida de famí-
lias inteiras pode ser mais simples do que você imagina.  
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ORANDO PELA VIDA

Animador (a): Senhor, ao celebramos a caridade, queremos sublinhar 
a vivência dessa virtude, destacando São Francisco de Assis que sou-
be viver plenamente a caridade, pois compreendeu a Palavra de Jesus 
e viveu seus ensinamentos, mostrando dedicação e amor ao próximo. 
Que todos nós aprendamos a ser discípulos missionários de Cristo, a 
exemplo de São Francisco. Rezemos a sua oração para que a carida-
de seja uma prática comum a todos os cristãos.

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a união

Onde houver dúvida, que eu leve a fé

Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria

Onde houver trevas, que eu leve a luz
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado

compreender, que ser compreendido
amar, que ser amado

Pois é dando que se recebe
é perdoando que se é perdoado

e é morrendo que se vive para a vida eterna
Amém

Animador (a): Acolhei, Deus de amor, o nosso clamor. Por Cristo, Nos-
so Senhor. Amém.
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Canto

Vai, Vai Missionário

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

Se és cristão, és também comprometido,
Chamado foste tu e também foste escolhido
Pra construção do Reino do Senhor:
Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.

Avisos

ORAÇÃO FINAL (página 5)
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5º ENCONTRO
MISSÃO

Estado permanente de missão
“Passando adiante, anunciavam o Evangelho a todas as cidades” 

(At 8,40)

Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar com 
a Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar a luz de 
Deus.

ORAÇÃO INICIAL (página 4)

Animador (a): Neste encontro, somos chamados a refletir sobre o 
quarto pilar das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil que é a Ação Missionária: estado permanente de missão. Sejam 
bem-vindos, irmãos e irmãs, para vivermos juntos este encontro fra-
terno. Alegres, cantemos. 
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Canto

Sou Missionário
(letra e música: dom Paulo Bosi Dal´Bó)

SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR. 
VENHAM, VENHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR. 
SEI QUE A RESPOSTA A JESUS É A MISSÃO, 
SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.

1. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer
Com esperança e caridade, conviver e convencer.
Se o Reino é a meta, vamos espalhar amor.
Somos irmãos e missionários do Senhor.

2. Reconhecer nosso pecado e converter o coração.
Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão.
Ser missionário além fronteiras, transformado pela fé.
Levar a paz e ser cristão onde estiver.

3. Nosso ponto de partida e de chegada é Jesus.
Uma Igreja em saída, sal da terra e nova luz.
E na força do Evangelho, congregada na oração.
Cristo Jesus, abençoai nossa missão.

APROFUNDANDO O TEMA

Leitor (a) 1: Um mundo cada vez mais urbano, embora possa assus-
tar, é, na verdade, uma porta para o Evangelho, e as comunidades cris-
tãs precisam ter um olhar propositivo sobre essa realidade, cientes de 
que Deus “preparou uma cidade para eles” (Hb 11,16). Ele é quem abre 
a porta da fé (At 14,27) em um mundo plural e sedento de sentido e 
de vida plena, só alcançáveis em Deus. Ele sempre visita a humanida-
de: “Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir 
a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei a refeição com ele, e ele 
comigo” (Ap 3,20). Cabe especialmente à Igreja, como “sacramento e 
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instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero 
humano”, guiada pelo Espírito Santo, incentivar a descoberta das se-
mentes do Verbo, presentes nas várias culturas, e promover o encon-
tro dessas culturas com Jesus Cristo, que as ilumina.

Leitor (a) 2: A missão é intrínseca à fé cristã, pois “conhecer Jesus 
é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-lo encon-
trado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido 
com nossa palavra e obras é nossa alegria”. Precisamos perceber que 
“se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa 
consciência é porque existe tantos irmãos nossos que vivem sem a 
força, à luz e à consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma 
comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de 
vida”.

Leitor (a) 3: A comunidade expressa sua missionariedade também 
quando “assume os compromissos que colaboram para garantir 
a dignidade do ser humano e a humanização das relações sociais” 
tais como: gestos de acolhida, amparo na tribulação, consolação no 
luto, defesa de direitos e sede de justiça. Isso pede que a comunida-
de missionária desenvolva a cultura da proximidade, do encontro e 
do diálogo com as diversas realidades. Merecem atenção especial os 
cinturões de pobreza em suas diversas formas, nas grandes cidades 
e demais regiões do país.

Leitor (a) 1: Para ser missionária, a comunidade eclesial necessita 
também se inserir ativa e coerentemente nos novos areópagos, den-
tre os quais se encontram as redes sociais. Com um olhar propositivo, 
é imprescindível reconhecer as oportunidades para a propagação do 
Evangelho que a cultura midiática oferece. São novos recursos, lingua-
gens e meios para evangelizar. Entretanto, é indispensável agir com 
discernimento, pois “o próprio consumo de informação superficial e 
as formas de comunicação rápida e virtual podem ser um fator de 
estonteamento que ocupa todo o nosso tempo e nos afasta da car-
ne sofredora dos irmãos”. Nesse sentido, o Papa Francisco convida a 
tomarmos consciência de que “somos membros uns dos outros” (Ef 
4,25).É necessário restituir à comunicação uma perspectiva ampla, 
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baseada na pessoa, em que a interação é entendida sempre como 
diálogo e oportunidade de encontro com o outro. Uma comunidade é 
uma rede entre as pessoas em sua totalidade.

Leitor (a) 2: A Igreja e o mundo podem ouvir a voz de Deus também 
por meio dos jovens, que constituem um dos lugares teológicos onde 
o Senhor está presente. A Igreja faz uma opção preferencial por eles. 
Pode ocorrer que a juventude perceba a realidade de modo diferente 
do restante da comunidade. Porém, num clima de diálogo, os jovens 
devem ser acolhidos, respeitados e acompanhados. Assim, a comu-
nidade eclesial pode se renovar, se converter e perceber os sinais de 
Deus neste tempo. Especialmente aos jovens é vital fazer perceber 
que cada vocação batismal é um chamado para a santidade. Isso im-
plica propor-lhes um percurso que os leve a fazer escolhas definiti-
vas na fidelidade à vocação recebida. O Sínodo de 2018 reforça que a 
Igreja é chamada a “uma mudança de perspectiva”, encontrando, no 
exemplo de santidade de tantos jovens dispostos a renunciar à vida 
em meio a perseguições, um forte sinal de fidelidade ao Evangelho. 
Seu testemunho, pode contribuir para renovar o ardor espiritual e o 
vigor apostólico das comunidades. Nessa comunhão, os jovens pode-
rão ser ainda mais missionários entre os jovens.

Animador (a): Enfim, a Igreja é mãe de coração aberto, casa aberta do 
Pai, que “conclama a todos para reunirem-se na fraternidade, acolher 
a Palavra, celebrar os sacramentos e sair em missão no testemunho, 
na solidariedade e no claro anúncio da pessoa e da mensagem de 
Jesus Cristo”.

PARA CONVERSAR

1. O que podemos dizer sobre o texto que acabamos de ler?
2. Em relação ao pilar da Missão, quais ações podemos realizar na 
comunidade eclesial?
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OUVINDO A PALAVRA

Canto

Eu vim para escutar. Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor! 

Leitura dos Atos dos Apóstolos (8,26-40)

APRENDENDO COM A PALAVRA

Animador (a): Para que existimos? Examinando as Escrituras, desco-
brimos que nós existimos para celebrar a Deus com palavras e ações, 
adorando; fazer parte da família de Deus, comungando; amar o povo 
de Deus, servindo; desenvolver e promover o desenvolvimento do ca-
ráter de Deus, discipulando. E hoje existimos para comunicar o amor 
de Deus, evangelizando. Filipe, personagem principal do nosso texto, 
depois de liderar um grande avivamento em Samaria com pregações, 
curas, libertações de espíritos imundos, conversões e batismos, foi 
surpreendentemente convocado para uma missão completamente 
diferente da que estava fazendo: evangelizar uma pessoa. Aquilo que 
pareceu ser uma mudança de rota, foi na verdade a reafirmação de 
um princípio que permeia todas as Escrituras Sagradas: Deus é uma 
pessoa e chama pessoas particularmente para receberem a salvação 
em Jesus e desenvolverem com Ele um relacionamento pessoal que 
essencialmente envolve comunhão e missão.

Leitor (a) 1: A ordem do anjo a Filipe é clara, objetiva, específica, con-
creta e direta, mas, do ponto de vista humano, parece ser absoluta-
mente ilógica:  porque deixar uma cidade onde, por meio da pregação 
e dos milagres, multidões são levadas a Jesus (v.5-8) para ir a um 
lugar deserto, onde não há pessoa alguma, nem cidade? Filipe, porém, 
não questiona uma possível ausência de lógica na estratégia divina 
– obedece imediatamente. Deus não quer perder ninguém, Ele quer 
salvar a todos. Então a coisa mais importante no mundo para Deus 
é trazer a pessoa a Jesus Cristo. Assim como ordenou que Filipe se 
engajasse no evangelismo pessoal, Deus determina que saiamos obe-
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dientemente hoje em busca daqueles que não conhecem Seu amor, 
obedecendo sem comodismo, indiferença, medo, ativismo, religiosi-
dade e isolamento.

Leitor (a) 2: O texto que lemos nos diz que o Espírito Santo, que levara 
Filipe e aquele etíope ao deserto, diz a Filipe de forma direta, clara, 
inequívoca e desafiadora: “aproxima-te deste carro e acompanha-o” 
(v. 29). O princípio missionário aqui é muito claro: a evangelização é 
um movimento do Espírito Santo que atua no cristão, plantando-o em 
lugares específicos onde pessoas específicas precisam da graça de 
Deus revelada em Jesus e, concomitantemente, atua nestas pessoas 
específicas preparando-as para estabelecerem um diálogo que viabi-
lize uma genuína transformação espiritual. “Prepara-te e vai!”. A partir 
dessa exortação dos Atos dos Apóstolos, o Papa Francisco encorajou 
os cristãos a dar um novo impulso à evangelização, porque “uma Igre-
ja que não se levanta, que não está em caminho, adoece”.

Leitor (a) 3: Essas palavras são “um sinal da evangelização”, afirmou 
Papa Francisco. “Para evangelizar, “prepara-te e vai”. Não diz: “Fique 
sentado, tranquilo, em casa”. A Igreja, para ser sempre fiel ao Senhor, 
deve estar em pé e em caminho: “Prepara-te e vai”. Uma Igreja pa-
rada fica “fechada no pequeno mundo das fofocas, das coisas, sem 
horizontes”. “Prepara-te e vai, em pé e a caminho. Assim deve agir a 
Igreja na evangelização”. O Espírito Santo moveu Filipe a se aproximar 
do carro daquele homem. “Sabes realmente o que estás lendo?” per-
guntou ele ao etíope, correndo ao lado do carro. O etíope respondeu: 
“Como é que eu posso, a menos que alguém me guie?

Leitor (a) 1: “O pontífice se referiu ao segundo convite presente nesta 
leitura, “Aproxima-te desse carro”, que Filipe recebe do Espírito Santo. 
Segundo narra o Livro dos Atos dos Apóstolos, naquele carro, havia 
um eunuco etíope, que foi a Jerusalém para adorar Deus e que, en-
quanto viajava, lia o profeta Isaías, tentando compreender as Escritu-
ras e chamou Filipe para acompanhá-lo. O Papa sublinha como Filipe 
se aproximou do etíope e o escutou. “Todos os homens, todas as mu-
lheres têm uma inquietação no coração, boa ou ruim, mas há uma 
inquietação. Ouça aquela inquietação”. A leitura não diz: “Vai e faça 
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proselitismo”, destaca Francisco. O primeiro passo da evangelização 
é “Prepara-te e vai” e o segundo é “Vai e ouve”. “Aquela capacidade de 
escuta, de descobrir o que as pessoas sentem, o que sente o coração 
dessa gente, o que pensam… Mas, elas pensam coisas erradas? Eu 
quero ouvir essas coisas erradas para entender bem onde está a in-
quietação. Todos temos uma inquietação dentro de nós. O segundo 
passo da Igreja é encontrar a inquietação das pessoas”.

Leitor (a) 2: Depois, é o próprio etíope que, vendo Filipe se aproximar, 
lhe pergunta de quem falava o profeta Isaías. E Filipe começa a pregar, 
assinalou o Papa, e o funcionário do etíope acabou pedindo o Batis-
mo. “Isso foi possível porque Filipe se aproximou e ouviu”. “Esse méto-
do, que não é proselitista, é o método do testemunho à obediência. É a 
Igreja que hoje nos diz ‘Alegra-te’. Alegrar-se a alegria. A alegria de ser 
cristãos inclusive nos momentos mais duros, porque, depois da lapi-
dação de Estevão, teve início uma grande perseguição e os cristãos se 
espalharam por todos os lugares, como a semente que o vento leva”.

Leitor (a) 3: Aprendemos aqui que, sem aproximação, não há missão. 
Quanto maior forem os seus relacionamentos com pessoas que não 
conhecem a Jesus, maior a probabilidade do Espírito Santo agir atra-
vés de você criando pontes naturais para o Reino. Talvez você diga 
assim: “não gosto do meu trabalho, da minha escola, da minha vizi-
nhança, da minha família, pois tem muita gente incrédula”. Se esta é a 
sua realidade, veja nela uma oportunidade proporcionada pelo Espírito 
Santo para fazer diferença! Você não precisa ir para o campo missio-
nário, você já está no campo missionário!

ORANDO PELA VIDA

Animador (a): Todo empenho missionário, presentena ação evangeli-
zadora da Igreja no Brasil, tem como fundamento primeiro o anúncio 
da verdade da fé. É a expressão da necessidade de fortalecer a espe-
rança dos cristãos, testemunhas da ressurreição de Cristo num mun-
do carente de sentido e de ética. Pela esperança, fomos salvos (Rm 
8,24). Por isso, a Igreja, lar dos cristãos, vive da certeza de que habita-
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rá na tenda divina, casa da trindade, numa aliança eterna e definitiva 
com Deus. Confiante no Senhor, elevemos nossas preces.

1. Rezemos para que a Igreja seja verdadeiramente missionária, sen-
do seu primeiro e melhor serviço a proclamação da Boa Nova a todos 
os povos e culturas, nada impondo, mas sempre propondo a pessoa 
de Cristo Salvador. Senhor, nós te pedimos.

Envia-nos para evangelizar.

2. Rezemos por todos e cada um dos batizados, para que sejam evan-
gelizadores entusiasmados pela profundidade e beleza da fé, de modo 
a transmitir a Boa Nova do amor de Deus aos vizinhos, aos filhos e às 
gerações futuras. Senhor, nós te pedimos.

Envia-nos para evangelizar.

3. Rezemos pelos missionários e missionárias que trabalham longe 
da sua pátria, para que sintam sempre de novo o chamamento de 
Cristo a partir ao encontro de cada irmão segundo o estilo de Jesus, o 
Bom Pastor. Senhor, nós te pedimos.

Sustenta-os na vida e na missão.

4. Rezemos pelos leigos comprometidos na atividade missionária 
para que, através do seu testemunho na vida profissional, familiar e 
eclesial, sejam uma verdadeira rede de evangelização no coração do 
mundo, levando o Evangelho a todos os setores da vida. Senhor, nós 
te pedimos.

Sustenta-os na vida e na missão.

Rezemos juntos
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ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO

Senhor, Vós que enviastes ao mundo Vosso Filho como luz para os 
povos, nós vos bendizemos pelos missionários e missionárias que 
anunciam o Evangelho da Vida. Queremos “lançar as redes em águas 
mais profundas” indo ao encontro das famílias e das comunidades, 
animando-as e fortalecendo-as na caminhada de fé, fazendo o encon-
tro Convosco e com os irmãos e irmãs. O mandato do Senhor é para 
sermos discípulos missionários e missionárias. Sob a intercessão 
maternal de Nossa Senhora da Saúde, tenhamos uma fé viva, convic-
ta e alegre. Nosso compromisso e empenho produzam frutos na ação 
evangelizadora para um forte ardor missionário e que nossa Igreja 
Particular de Colatina proclame: “Sou missionária!” Assim seja.

Animador (a): Senhor nosso Deus, que enviastes ao mundo o vosso 
Filho Jesus Cristo para anunciar a todos o vosso amor de Pai, conce-
dei-nos a graça de acolher a Sua Palavra e viver com alegria a nossa 
vocação missionária, na Igreja e no mundo. Por Nosso Senhor, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Canto

Quando o dia da paz renascer
(Padre Zezinho)

1. Quando o dia da paz renascer. Quando o sol da esperança brilhar. 
Eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir. E a roseira de novo florir. 
Eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão. Quando as mesas 
se encherem de pão. Eu vou sonhar. Quando os muros que cercam os 
jardins. Destruídos então os jasmins, vão perfumar.

Vai ser tão bonito se ouvir a canção. Cantada, de novo. No olhar da 
gente a certeza do irmão. Reinado, do povo. (Bis)

2. Quando as armas da destruição. Destruídas em cada nação. Eu vou 
sonhar. E o decreto que encerra a opressão. Assinado só no coração. 
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Vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir. E a mentira não mais 
existir. Será enfim, tempo novo de eterna justiça. Sem mais ódio, sem 
sangue ou cobiça, vai ser assim.

OS 10 MANDAMENTOS DO MISSIONÁRIO

1º - Saber ouvir - O missionário deve ser um homem com grande ca-
pacidade de diálogo e escuta, sabendo adaptar-se às culturas e aos 
ambientes, descobrindo seus valores, sem sentir-se superior aos de-
mais. Ele deve ter convicções profundas. Porém, nem por isso deve 
considerar-se o “dono da verdade”.

2º - Saber acolher - O missionário precisa acreditar numa cultura que 
considera a pessoa como o centro de tudo. Desta forma, ele aprende 
a valorizar a hospitalidade e a acolhida dos pobres. Por isso, gosta da 
presença do povo e de ser rodeado por ele. A convivência com o povo 
é a sua escola de missão.

3º - Saber se solidarizar - O missionário não pode viver à margem dos 
problemas do povo, mas também não pode cair em atitudes paterna-
listas. Ele leva na sua formação uma grande sensibilidade humana e 
social, com um forte sentido de justiça e de verdade. Ele sabe que os 
pobres são os preferidos de Deus e a eles se entrega sem condições 
ou meios-termos. Ele deve acreditar, sim, na Justiça do Reino.

4º - Saber resistir - Consciente da situação em que vive, o missioná-
rio sabe aguentar os momentos difíceis, sem desistir. Faz-se presente 
quando precisam dele, porque sabe que sua missão não tem horários. 
A resistência a tudo o que atrapalha a caminhada da sua comunidade 
é a sua força.

5º - Saber esperar - A paciência é uma das virtudes mais missioná-
rias que existe. Caminhar com um povo e colocar-se no ritmo de sua 
história implica saber esperar com paciência o que vai acontecer, pois 
“quem sabe faz a hora”.
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6º - Saber crer no Deus da vida - A fé em Deus e um amor profundo 
e pessoal por Jesus Cristo são fundamentais para a vida do missio-
nário. Se não houver fé, não há missão. A fé do missionário tem de 
converter-se em paixão pelo anúncio do Evangelho.

7º - Saber amar sem condições - Encontramos a Deus e a Cristo nos 
pobres, necessitados e naqueles que morrem ante a indiferença e o 
desprezo, já que eles são os preferidos de Deus. O missionário percor-
re os caminhos do Evangelho, com os pobres e pelos pobres.

8º - Saber orar sem desanimar - Sem a oração, não pode haver vida 
de fé; e sem fé, a vida missionária desmorona. Na oração e na escuta 
da Palavra de Deus, o missionário aprende a construir o Reino. A ora-
ção é o seu alimento de cada dia e o sustentáculo na missão.

9º - Saber assumir a cruz - Missão, cruz e missionário devem formar 
um trio inseparável, assim como foi na vida de Jesus. Não há outro ca-
minho possível a percorrer. A missão nasce e cresce aos pés da cruz. 
A constância e a paciência são frutos de uma cruz aceita com alegria.

10º - Saber ser coerente - A credibilidade do missionário apoia-se no 
testemunho de vida, até as últimas consequências. Necessita de mui-
ta paciência consigo mesmo para começar de novo, cada dia, sem 
desanimar frente aos fracassos. 

Avisos

ORAÇÃO FINAL (página 5)
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6º ENCONTRO
10ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL

Tema: “Uma Igreja missionária, acolhedora e que se coloca a serviço”
Lema: “Chamou os que ele quis, para ficar com ele e serem enviados 

para anunciar” (Mc 3, 13 – 15)

Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar com 
uma Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar a luz de 
Deus.

ORAÇÃO INICIAL (página 4)

Animador (a): Neste último encontro, somos chamados a dar jun-
tos os primeiros passos rumo à nossa 10ª Assembleia Diocesana 
de Pastoral. Unidos, somos capazes de construir os caminhos da 
evangelização que seguiremos até o ano de 2023. Tudo é tão próxi-
mo e distante ao mesmo tempo. São 30 anos de evangelização que 
vamos celebrar em julho de 2020. Nossa Diocese de Colatina, que 
até então era uma recém-nascida, agora é uma jovem formada que 
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caminha a passos firmes a serviço do Evangelho, sempre obediente 
aos ensinamentos da Mãe, Nossa Senhora da Saúde. A caminhada 
será construída, observando sempre as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil, que refletimos nos encontros an-
teriores. Alegres, cantemos. 

Canto

Sou Missionário
(letra e música: dom Paulo Bosi Dal´Bó)

SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR. 
VENHAM, VENHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR. 
SEI QUE A RESPOSTA A JESUS É A MISSÃO, 
SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.

1. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer
Com esperança e caridade, conviver e convencer.
Se o Reino é a meta, vamos espalhar amor.
Somos irmãos e missionários do Senhor.

2. Reconhecer nosso pecado e converter o coração.
Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão.
Ser missionário além fronteiras, transformado pela fé.
Levar a paz e ser cristão onde estiver.

3. Nosso ponto de partida e de chegada é Jesus.
Uma Igreja em saída, sal da terra e nova luz.
E na força do Evangelho, congregada na oração.
Cristo Jesus, abençoai nossa missão.

APROFUNDANDO O TEMA

Animador (a): As estratégias e metas de toda ação pastoral de uma 
diocese são pensadas, refletidas e definidas durante a Assembleia 
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Diocesana de Pastoral. É a ocasião para avaliar o que vem sendo fei-
to, manter o que está dando bons frutos e repensar novas ações para 
que a caminhada de evangelização siga em busca da permanente 
construção do Reino de Deus. Para isso, é preciso traçar um objeti-
vo que vai iluminar toda a ação evangelizadora, que aqui chamamos 
de objetivo geral. Vamos rezar juntos o objeto geral das Diretrizes da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023:

Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra 
de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em co-
munidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção prefe-
rencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o 
Reino de Deus rumo à plenitude.

Leitor (a) 1: Para um bom projeto pastoral, é preciso estudar a ecle-
siologia da Igreja. Eclesiologia é o esforço de razão que todo homem 
de fé faz, lançando mão dos recursos instrumentais racionais de que 
dispõe, no sentido de entender e aprofundar seu conhecimento dos 
dados da fé referentes ao significado e à estrutura que Jesus quis 
atribuir à sua Igreja.

Leitor (a) 2: Foi o Concílio Vaticano II que abriu o caminho em direção 
a uma nova configuração eclesial que acabava com séculos de uma 
Igreja de Cristandade. O Vaticano II implica uma transição de uma 
Igreja clerical a uma Igreja Povo de Deus, povo de batizados. Uma 
Igreja Mistério de comunhão em Cristo. No Concílio Vaticano II, foi 
possível mudar de uma Igreja triunfalista e ligada ao poder mundano 
a uma Igreja vivificada pela força renovadora do Espírito. A Igreja está 
no caminho rumo ao Reino de Deus, juntamente com todos os cris-
tãos e toda a humanidade.

Novo jeito de sermos Igreja, nós buscamos Senhor na tua mesa (Bis).

Leitor (a) 3: Que Igreja queremos ser? “Uma Igreja Missionária, aco-
lhedora que se coloca a serviço”. O Papa Francisco recorda que os pri-
meiros cristãos “perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comu-
nhão, faziam memória do Senhor através da fração do pão, ou seja, da 
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Eucaristia, e dialogavam com Deus na oração”. “Os fiéis viviam todos 
unidos, conscientes do vínculo que os uniam entre si como irmãos 
em Cristo, sentindo-se especialmente chamados a compartilhar com 
todos os bens espirituais e materiais, segundo a necessidade de cada 
um”. Por isso, Francisco incentiva a compartilhar “a Palavra de Deus e 
também o pão”, porque, deste modo, “a Igreja se converte em fermen-
to de um mundo novo, no qual florescem a justiça, a solidariedade e a 
compaixão”.

Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com ale-
gria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor 
no dia a dia.

Leitor (a) 1: Na Igreja que queremos, o Papa Francisco assegurou que 
“não há espaço para o individualismo eo egoísmo no coração cristão” 
e explica que “os discípulos iam diariamente ao templo, partiam o pão 
nas casas e louvavam a Deus”.Por isso, o Papa incentivou a fazer o 
mesmo. De fato, a liturgia não é um aspecto a mais da Igreja, mas 
sim a expressão de sua essência, o lugar onde encontramos com o 
Ressuscitado e experimentamos seu amor”.

Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é Luz e Verda-
de, precisamos acreditar. 

Leitor (a) 2: A Igreja que queremos é uma Igreja Missionária. A missão 
brota do encontro com Jesus, no coração ardente pelo seu seguimen-
to, ou seja, não é simples cumprimento de um dever, senão essência 
da vivência cristã. Neste sentido, é importante perceber as motiva-
ções missionárias, ou seja, aquilo que nos impulsiona no ser e no agir 
missionário. O missionário deve estar motivado por Jesus Cristo e seu 
Evangelho, pelo seu chamado pessoal do batismo, pelo ardor missio-
nário, pelo desejo de estar a serviço e pela perspectiva eclesial de uma 
“Igreja em saída”, que seja do povo para o povo.

E pelo mundo eu vou. Cantando teu amor. Pois disponível eu estou. 
Para servi-te, Senhor!
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Leitor (a) 3: A Igreja que queremos é uma Igreja servidora e uma Igreja 
ministerial, “Povo de Deus”, em que todos são igualmente chamados 
a servir, cada um de sua maneira, conforme os dons e talentos pes-
soais, desempenhando um determinado serviço para o bem de toda 
sociedade. É a Igreja servidora, formada por uma grande assembleia 
de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Nela, todos são igual-
mente corresponsáveis pelo testemunho e pelo anúncio do Reino de 
Deus, exercendo tarefas e serviços diferentes. Todos os batizados são 
chamados a uma conversão missionária. O mandato missionário re-
cebido de Jesus Cristo (Mt 28,19-20) pede uma Igreja em saída para 
testemunhar a alegria do Evangelho, da vida em Jesus Cristo. Diz o 
Papa: “Não quero uma Igreja preocupada em ser o centro”. As comu-
nidades precisam se converter à missão.

SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR. VENHAM, VE-
NHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR. SEI QUE A RESPOSTA A JE-
SUS É A MISSÃO, SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.

OUVINDO A PALAVRA

Canto

Palavra de salvação
(letra e música: Pe. Zezinho)

Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, por isso meu cora-
ção se abre para escutar.
1 - Por mais difícil que seja seguir, tua Palavra queremos ouvir. Por 
mais difícil de se praticar, tua Palavra queremos guardar.
2 - Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer sempre 
amém. Mas não há outro na terra e no céu, mais companheiro, mais 
santo e fiel.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos (3, 
13 – 19)
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APRENDENDO COM A PALAVRA

Animador (a): No Evangelho que acabamos de ler, Jesus escolhe al-
guns discípulos de sua confiança, que tinham interesse por Ele e pelas 
coisas que Ele dizia. Esses discípulos, conhecidos como apóstolos, 
foram os primeiros e os mais autorizados discípulos do Mestre Jesus 
em passar adiante os ensinamentos dele. 

Leitor (a) 1: Esses discípulos viram o mestre Jesus, conviveram com 
ele, beberam de seus lábios a Palavra do próprio Deus, inspirada pelo 
Espírito Santo, razão pela qual, sempre que vamos ouvir a Palavra ou 
meditar sobre ela com todo o arcabouço de fé que possuímos, costu-
mamos pedir as luzes do Espírito Santo. Ele que falou de tantos mo-
dos aos patriarcas, profetas e apóstolos, possa nos iluminar para que 
a Palavra de Deus seja uma coisa viva em nós. Quando Jesus esco-
lheu seus doze seguidores, não estava dando a eles apenas um privi-
légio de estarem mais pertos. Mas estava conferindo um ministério 
apostólico, com a incumbência de levarem a todo o mundo a salvação 
trazida por Ele. E os discípulos entenderam muito bem. 

Leitor (a) 2: Os Doze são citados nominalmente pelo evangelista Mar-
cos, que faz questão de dizer que estes Doze foram escolhidos e de-
signados por Jesus, dentre muitos outros que o acompanhavam em 
suas peregrinações. Estes Doze serão lembrados eternamente como 
os embaixadores do Reino de Deus, aqueles que foram responsáveis 
por levar a Boa Nova a todos os povos, de todas as línguas, dando 
continuidade à missão de Jesus neste mundo. Certamente, eles fo-
ram escolhidos após algum tempo de convivência com Jesus, duran-
te o qual Ele pôde perceber a abertura e o interesse em assimilar e a 
capacidade de transmitir o Amor Verdadeiro. Será que se eu estivesse 
lá, vivendo naquela época, teria sido escolhido? Será que você teria 
sido escolhido? Ou talvez a pergunta seja um pouco mais provocativa: 
será que nós iríamos QUERER ser escolhidos?

Leitor (a) 3: Naquele dia que Jesus escolheu seus Doze, deveria ha-
ver ter muitos outros, que poderiam ter feito o pedido a Jesus: “Se-
nhor, deixa que eu faça parte do teu grupo!” Mas o Evangelho não diz 



58

que outra pessoa tenha se manifestado, naquele dia, para fazer esse 
pedido. É verdade que muitos continuaram acompanhando Jesus, e 
que alguns que Jesus encontrou pelo caminho tenham pedido para 
se integrar ao seu grupo. A resposta de Jesus era simples e dura: “O 
Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça para descansar”. 
E consequentemente os seus discípulos também não. “Quem quiser 
me seguir, deixe tudo para trás, tome sua cruz e me siga.” Era uma 
decisão séria e radical: deixar família, bens, conforto e segurança para 
seguir alguém que, naquele momento histórico, só tinha a sua Palavra 
e seus feitos como garantia.

Animador (a): Os que decidem seguir Jesus nos dias de hoje tem a 
vantagem de saber quem Ele realmente é, e o que é capaz de fazer, 
pela fé naquilo que foi escrito sobre Ele. Mas aqueles que não podem 
se comprometer a ser um dos Doze não são excluídos, muito pelo 
contrário, são convidados a mostrar que, na sua vida, na sua casa, 
trabalho, lazer e em todos os momentos, podem pensar, agir e falar 
como alguém que soube assimilar a mensagem do Amor que Jesus 
veio nos ensinar. É possível sermos sinais do Amor de Deus onde es-
tivermos. Portanto, sejamos exemplos, nos pequenos gestos do dia a 
dia, a começar dentro de casa.

ORANDO PELA VIDA

Animador (a): Nossa Assembleia Diocesana de Pastoral deve ser vis-
ta e realizada num clima de fé. O processo se iniciou em setembro 
de 2019 e estenderá até agosto de 2020, quando realizaremos a 10ª 
Assembleia Diocesana de Pastoral. Durante esse tempo preparativo, 
haveremos de realizar muitas reuniões e encontros para podermos 
expressar nossas opiniões em clima de oração e sob a luz do Espírito 
Santo. Só assim nossas decisões e encaminhamentos serão expres-
são da vontade de Deus. Vamos colocar sob o olhar do Pai e no cora-
ção de nossa mãe, Nossa Senhora da Saúde, todas as nossas ações 
da evangelização. Neste clima, façamos os nossos pedidos.

Senhor, Deus de amor, guia os passos da tua Igreja.
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1. Para repensar nosso jeito de ser Igreja neste tempo, queremos re-
alizar, Pai Santo, nossa Assembleia Diocesana, em vista do 10º Plano 
de Ação Evangelizadora. Nós te pedimos.

Senhor, Deus de amor, guia os passos da tua Igreja.

2. Dai-nos, Senhor, enxergar as urgências e os serviços, as pessoas, 
os lugares e os grupos que, por algum motivo, foram abandonados ou 
esquecidos em nossa caminhada, sobretudo os irmãos e irmãs mais 
pobres e aqueles que mais sofrem. Nós te pedimos.

Senhor, Deus de amor, guia os passos da tua Igreja.

3. Ajudai-nos a encontrar também os meios e as atitudes para cuidar 
da “casa comum”, que é o lugar em que habitamos. Nós te pedimos.

Senhor, Deus de amor, guia os passos da tua Igreja.

4. Para que sejamos uma Igreja acolhedora e servidora, uma Igreja em 
saída, enlameada e ferida, sem medo de ir às periferias, movida por 
milhões de discípulos missionários preparados para levar a Boa Nova 
do Evangelho. Nós te pedimos.

Senhor, Deus de amor, guia os passos da tua Igreja.

Animador (a): Que Maria Santíssima, Nossa Senhora da Saúde, lance 
seu olhar materno e protetor sobre nossas ações pastorais. Tudo isso 
vos pedimos, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, na unida-
de do Espírito Santo. Amém. 

Avisos

ORAÇÃO FINAL (página 5)
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UM POUCO DE HISTÓRIA

Aos pés da Virgem da Penha, nossa Igreja se formou, doce, meiga me-
nina, com inspiração divina em 15 de julho de 1990, nasceu a Diocese 
de Colatina. Dom Geraldo primeiro bispo, nosso querido pastor, junto 
com o clero missionário, esta Igreja organizou. Informações, indo e 
vindo, das paróquias, ideias iam surgindo, para todos participar, uma 
Assembleia Diocesana precisou-se realizar.

Era 1990, algo novo floresce, a 1ª Assembleia Diocesana, nesta data 
festiva, à luz do Espírito Santo em Marilândia acontece. Nesta Assem-
bleia, tratamos de grande preocupação: formar novas lideranças, dan-
do atenção especial aos jovens e ao nosso trabalhador, que vive no 
setor rural.

Finda o dia, a tarde desce, os anos passam depressa e a diocese me-
nina, apesar de pequenina, já caminha a passos longos, construindo 
sua história nesta Igreja que cresce. Novamente em assembleia, a 2ª 
para ser exato, em 1992, com muita participação, aprovamos as Di-
retrizes Pastorais da Evangelização da Igreja Particular de Colatina, 
neste grande mutirão.

Para continuar a evangelizar, na 3ª Assembleia, precisamos inovar. 
Dinamizar as pastorais específicas, foi necessário iniciar. Esta Assem-
bleia nos trouxe muita esperança, de fato, Igreja povo que se organiza, 
no ano de 1994.

Diferente é o pensar, quando um novo tempo se aproxima, só faltam 4 
anos para o Novo Milênio chegar. É 1996 e a 4ª Assembleia acontece 
para a evangelização continuar. Nesta assembleia, então, diante dos 
desafios desta grande nação: há tanta fome e quanto pão, só falta 
abrir o coração para a partilha, pois a preferência pelos pobres é nossa 
grande opção. Rumo ao Novo Milênio a diocese apresenta seu novo 
Projeto Diocesano de Evangelização.

Sempre depois de um trabalho, é tempo de repensar, a 5ª assembleia, 
a de 1998, em que a nossa Igreja se reúne para avaliar e celebrar. Per-
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cebemos então que a dimensão sociotransformadora, através das 
pastorais, precisava-se organizar.

Dom Geraldo Lyrio Rocha, choramos porque partiu, por tudo que aqui 
plantou.Mas alegramo-nos com Dom Décio, pastor desse rebanho, 
que nesta terra chegou. Como costumava falar: “não sou um jacaran-
dá, sou um simples pé de café, um homem simples de fé, coloquei 
minhas sementes para nesta terra brotar. A qualidade dos frutos, os 
frutos da minha vida com todos, vou partilhar”.

Caminhamos, caminhamos... e a Igreja deve sempre renovar, somente 
o Cristo de Ontem continua Hoje e Sempre a nos evangelizar. Crer na 
Igreja é confiar que o mundo pode mudar, renovando a sociedade, a 
pessoa e a comunidade para a missão testemunhar. Mas logo quero 
dizer que isso não é fácil não, pois só será possível por meio do servi-
ço, do diálogo, do anúncio e do testemunho de comunhão, que nesta 
6ª assembleia chamamos de“Exigências da Evangelização”.

Já que fizemos memória desta nossa caminhada, a 7ª assembleia 
agora vai entrar na história. Para chegar até aqui, mais de um ano se 
passou, com seminário de abertura foi que tudo se iniciou. Para ouvir 
as comunidades, uma pesquisa precisamos realizar, contamos com 
as coordenações, equipes e um consultor do Sebrae que veio nos as-
sessorar. E agora frente a este altar, pedimos as bênçãos e as luzes do 
Espírito Santo para nossa Assembleia iluminar.

Iluminados estamos, chegamos ao fim do começo, hoje é 30 de no-
vembro de 2008 com o projeto aprovado é hora de celebrar e enviar. 
Não somos doze, mas somos muitos para a missão continuar. Com 
as palavras de Dom Décio, para nos incentivar. “Uma Igreja Discípula, 
Missionária e Samaritana não pode ser a utopia, mas a nossa grande 
missão para todos participar”.

Depois de longa caminhada, chegamos em 2012 e com a 8ª Assem-
bleia vamos a Igreja renovar. Com os eixos: mística, missão, formação 
do laicato e a opção pelos pobres, que nessa Igreja jamais podem 
faltar. Outra alegria nós temos em nossa Igreja Particular: O Santuário 
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Nossa Senhora da Saúde, o coração da mãe pronto para nos amar, e 
seus braços aberto para nos acolher e abraçar. É tempo de semear, é 
tempo de realizar a plantação, pois o Reino de Deus é como uma se-
mente, e está tudo ali contido misteriosamente, são palavras de Dom 
Décio no Projeto Diocesano de Evangelização.

Por que novamente? É hora de ficar triste, 14 de maio de 2014, Dom 
Décio se torna bispo emérito. Sabemos que é preciso, pois suas for-
ças já fraquejam. Conte conosco, Dom Décio, aqui estamos, somos 
suas ovelhas e tu és nosso Pastor, precisamos do seu amor. E ainda 
chorando de dor, vimos, no seu rosto, muita emoção, muita dor! As lá-
grimas que dos seus olhos caem são alegria do Evangelho que no seu 
peito vai! Vai espalhar pelo mundo, talvez não tão longe daqui, mas 
aos pés da Mãe da Saúde. 

Novo personagem nesta mesma data acabou de chegar. Acolhemos 
Dom Wladimir, administrador apostólico, que, com seu jeito e carinho, 
a história de nossa Igreja, vai continuar. Um ano se passou e agora é 
definitivo: já temos novo pastor, em 4 de março de 2015.Pelas pala-
vras de Francisco, Dom Wladimir é nosso bispo. Seja bem-vindo! Te 
acolhemos com amor. 

Novo Bispo, nova história, já é 2017, e da 9ª Assembleia Diocesana de 
Pastoral, agora vamos fazer memória. Com um tema muito atual “Uni-
dade na Diversidade”, pois há diversidade de dons mas o Espirito é o 
mesmo. Nossa Igreja se prepara para enfrentar os desafios desta era 
de comunicação moderna e virtual, onde tudo se aproxima e se dis-
tancia com muita facilidade, e com áreas pastorais distintas precisa-
mos, dentre tantas prioridades, escolher: Missões, Pastorais Sociais e 
Formação que favorecerão o caminho para uma Igreja em ‘saída’ para 
formar redes de comunidades para fortalecer a Evangelização. 

A 10ª assembleia se aproxima... aguardem!

Ledesmar José Walger
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Queremos contar com sua participação na 
10ª Assembleia Diocesana de Pastoral! Entre em 
nosso site e acesse a SALA DA 10ª ASSEMBLEIA. 

Participe! Dê sua opinião!

www.diocesedecolatina.org.br

Diocese de Colatina
Secretariado de Pastoral

Rua Santa Maria, 350, Centro – Colatina (ES)
Cep: 29.700-200

Telefone: (27) 2102-5031
secretariadopastoral@diocesedecolatina.org.br


