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APRESENTAÇÃO

“COM MARIA A CAMINHO DA UNIDADE”
 Esse lema da 37ª Romaria Diocesana de Jales condiz com 
o lema “Cristo é a nossa Paz: do que era dividido fez uma unida-
de” (Ef 2,14), da Campanha da Fraternidade deste ano. A unida-
de promovida pela Igreja, realçada nesta Romaria, é uma carac-
terística fundamental de nossa fé.
 Seguir a Cristo implica dar testemunho de comunhão. Ele 
próprio o disse: “nisso todos conhecerão que sois meus discípu-
los: se tiverdes amor uns para com os outros” (Jo 13,35). Desde 
os primórdios da Igreja, a unidade é nossa principal identidade, 
pois “todos os que abraçavam a fé, viviam unidos e tinham tudo 
em comum” (At 2,44).
 Por nossa comunhão em Cristo, atraímos outros à mesma 
fé. Cristo orou ao Pai nesse sentido, pedindo pelos discípulos: 
“Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. 
Que eles também estejam em nós, a fim de que o mundo creia 
que tu me enviaste” (Jo 17,21). Evangelizamos, por primeiro, 
pelo testemunho de unidade.
 Inspiramo-nos em Maria. Seu papel foi fundamental no 
nascimento definitivo da Igreja, em Pentecostes, unindo os discí-
pulos em oração, propiciando-lhes acolher a plenitude dos dons 
do Espírito Santo, que os impulsionou à missão. Que ela nos pro-
picie iniciativas de ação comum em prol de uma autêntica frater-
nidade social.
 Os quatro encontros e a celebração deste livreto nos aju-
darão a percorrer esse caminho de crescente unidade, a ser cele-
brada com especial alegria na Solenidade de Nossa Senhora da 
Assunção, no próximo dia 15 de agosto. Exorto, pois, todos os 
diocesanos de Jales, a difundirem amplamente este livreto e uti-
lizá-lo de forma criativa.
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Símbolos: Bíblia, cruz do 
grupo, flores e vela.

Refrão Orante: Aquele que 
vos chamou, aquele que vos 
chamou, é fiel, é fiel, fiel é 
aquele que vos chamou! (bis)

1-Acolhida

An.: Sejam todos bem-vindos, 
bem-vindas! Iniciamos hoje 
os Encontros da Romaria Dio-
cesana. Este ano, refletiremos 
sobre o tema: “Com Maria a 
Caminho da Unidade”.  Este 
é um encontro de alegria, con-
fraternização e esperança. Por 
meio dele, renovemos nossa 

fé, para que, fortalecidos pela 
união, alcancemos a graça de 
um recomeço, com forças re-
novadas. Louvemos a Deus 
e a Nossa Senhora da Assun-
ção! Que Maria, Mãe de Deus 
abençoe e cubra com seu man-
to sagrado todas as famílias 
em luto.

2- Oração Inicial

An.: Com fé e esperança, ini-
ciemos com o sinal da cruz, 
cantando: Em nome do Pai...

Todos: Vinde Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do 
Vosso amor. Enviai o vosso 
Espírito e tudo será criado, 
e renovareis a face da terra.  
OREMOS: Ó Deus que ins-
truís os corações dos vossos 
fiéis com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas 
segundo o mesmo Espírito e 
gozemos sempre de sua con-
solação. Por Cristo Senhor 
nosso! Amém!

Canto: A romaria será aben-
çoada, pois o Senhor vai der-

1º ENCONTRO 

“DIÁLOGO DE DEUS COM A HUMANIDADE”
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ramar o seu amor. (bis)  Der-
rama ó Senhor, derrama ó 
Senhor, derrama sobre nós o 
seu amor. (bis)

L1.: Que sejamos fortalecidos 
em nossa caminhada de fé e as 
bênçãos de Deus cheguem em 
toda a nossa Diocese, Paró-
quias, Comunidades e grupos 
de famílias, protegendo-nos 
com sua graça e luz.  

Todos: Pai Nosso...Ave Ma-
ria...

L2.: Com a proteção de Nos-
sa Senhora da Assunção e de 
todos os padroeiros possamos 
crescer no conhecimento da 
vossa Palavra, ó Deus de in-
finita misericórdia. Agradeci-
dos, colocamos nosso presen-
te e nosso futuro em vossas 
mãos.

Canto: Maria da Assunção, 
escuta a nossa vós e pede 
proteção a cada um de nós! 
(bis)

3- NOSSO ASSUNTO DE 
HOJE: “DIÁLOGO DE 
DEUS COM A HUMANI-
DADE”.

An.: Deus tem para nós, ho-
mens e mulheres, um proje-
to de vida plena. Ele nos dá sa-
bedoria para construirmos um 
mundo de igualdade, de amor 
e paz. 

L1.: Deus fala em sua Palavra 
e através dos acontecimentos. 
É por meio da oração, da me-
ditação e das ações que ouvi-
mos Deus. 

L2.: Ele se revela e se mani-
festa na história humana, tra-
zendo sempre presente o seu 
projeto de vida, que é a liber-
tação do ser humano de todas 
as formas de opressão.

Todos: Deus ouve o clamor 
do seu povo.

L1.:  O povo de Deus caiu na 
escravidão do Egito e grande 
foi a sua opressão.

L2.: Deus ouviu o clamor do 
povo oprimido e enviou Moi-
sés para libertá-lo.

4- A Palavra de Deus

An.: O texto bíblico relata 
o lindo momento de Moisés 
diante da sarça ardente. Deus 
ouve o clamor de seu povo e se 
apresenta a Moisés.

Canto: Santo Livro, Santo 
Livro, Louvado seja Deus 
por seus autores! Louvado 
seja Deus por seus leitores! 
Santo Livro, Santo Livro, 
Santo Livro que me ensina 
contemplar! Santo Livro, 
Santo Livro, Santo Livro 
que me ensina caminhar!



DIOCESEDEJALES.ORG.BR6|

4a – Leitura da Palavra: (Ex 
3,1-12)

4b – O que o texto bíblico diz 
em si? (conversar para conhe-
cer e situar o texto) “O Senhor 
fala”

L1.: Moisés estava pastorean-
do o rebanho na montanha e 
eis que o anjo do Senhor apa-
receu no meio da sarça.

L2.: Moisés se aproximou da 
sarça ardente e ouviu uma voz.

Todos: Moisés, Moisés! Era 
a voz de Deus que vinha do 
meio da sarça.

L1.: Moisés respondeu: “Aqui 
estou.” Do meio da sarça Deus 
disse: “Não se aproxime. Tire 
as sandálias dos pés, porque o 
lugar onde você está pisando é 
sagrado”. (Ex 3, 4-5)

Todos: Diante de algo tão 
grandioso e Santo, Moisés 
escondeu o rosto, e não ou-
sou olhar para Deus.

L2.: Deus disse: “Eu vi a afli-
ção de meu povo, ouvi seus 
clamores por causa de seus 
opressores. Sim eu conheço 
seus sofrimentos, e vim para 
livrá-los das mãos dos Egíp-
cios”. (Ex 3,10)

Todos: “Vai, eu te envio.” 
“Eu estarei contigo”. (Ex 3,12)

4c – O que esta Palavra nos 
diz neste momento?  (con-
versar) “Os teus servos/ami-
gos meditam”

An.: A Palavra de Deus nos 
leva a compreender nossa 
missão e a assumir a respon-
sabilidade de empatia, amor e 
cuidado para com os que estão 
à nossa volta.  É fundamental 
dar passos aceitando o novo e 
a diversidade.

Canto: Somos gente nova, vi-
vendo a união; somos povo, 
semente de uma nova nação; 
ê ê! Somos gente nova, viven-
do o amor, somos comunida-
de, povo do Senhor, ê ê!

L1.: A compaixão nos leva a 
uma profunda empatia com o 
outro, nos faz conectar com 
seus sentimentos e necessida-
des, e com respeito e amor nós 
o acolhemos no coração.

An.: A Palavra de Deus leva-
-nos a olhar para o momento 
em que estamos vivendo. So-
mos muitos Moisés diante da 
sarça ardente e a voz de Deus 
nos falando. Cabe-nos ouvir e 
agir.

Canto: Somos gente nova, vi-
vendo a união; somos povo, 
semente de uma nova nação, 
ê ê!  Somos gente nova, vi-
vendo o amor, somos comu-
nidade, povo do Senhor, ê ê!
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4d - O que essa Palavra nos 
faz dizer a Deus? “Teu servo/
amigo suplica” (é momento 
de orar, suplicar, pedir...)

L2.: Deus sempre se mostra 
presente e disponível, mas 
respeita a liberdade do ser hu-
mano e só age quando invoca-
do: “Chame por mim que eu 
lhe responderei”. (Jr 33, 3)

Todos: Deus está presente 
no coração de todos os que 
sofrem.

L1.: Que não sejamos insensí-
veis à situação do outro, mas 
que possamos ouvir e atender 
seu clamor.

An.: Um momento para pre-
ces pessoais...

Todos: Senhor, fazei-nos ins-
trumentos da vossa liberta-
ção no meio do vosso povo, 
que hoje vive também tantas 
formas de opressão.

An.: Olhando a história do 
povo de Deus, do passado e 
do presente, percebemos que 
Deus age com misericórdia, 
libertando o seu povo.

4e – O que o texto bíblico 
me leva a fazer/a viver? 
“Teu servo/amigo se dispõe”

An.: A Palavra de Deus nos 
leva ao compromisso e à ação. 

O texto da sarça ardente nos 
faz olhar para dentro de nós 
mesmos e encontrar a voz de 
Deus que habita no mais pro-
fundo do nosso ser.

L1.: Somos criaturas à ima-
gem e semelhança de Deus, 
por isso precisamos agir se-
gundo a sua Palavra.

L2.: Basta que o homem en-
tre em estado de insatisfação, 
como morte, escravidão, de-
semprego, doença, mudança 
de vida... para invocar a Deus.

L1.: Mediante a Palavra de 
Deus precisamos ser luz para 
o próximo.

Canto: Senhor, se tu me cha-
mas, eu quero te ouvir. Se 
queres que eu te siga, res-
pondo: Eis-me aqui! Profe-
tas te ouviram e seguiram 
tua voz; andaram mundo a 
fora e pregaram sem temor. 
Seus passos tu firmaste sus-
tentando seu vigor. Profeta 
tu me chamas: Vê, Senhor, 
aqui estou!

5 - Nosso Compromisso 

An.: Assumir o compromis-
so de silenciar a mente para 
ouvir a voz de Deus, que nos 
convoca à construção do bem 
comum.
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6 – Lembretes

- Convidar os vizinhos e as fa-
mílias do seu quarteirão para 
o próximo encontro;

- Marcar dia e a forma do pró-
ximo Encontro;

- Incentivar o grupo a partici-
par da 37ª Romaria Diocesana, 
no dia 15 de Agosto;

- Colaborar com a Coleta Vo-
cacional;

- Rezar pela Ordenação Pres-
biteral do Diácono Washing-
ton.

 7 – Oração Final

An.: Que Deus nos ajude a ser 
Igreja viva, atuantes em nos-
sas comunidades. 

Rezemos a oração do Pai nos-
so e três Ave-Marias.

Canto: Maria concebida sem 
culpa original, tu foste a luz 
da vida na noite de Natal! Tu 
foste imaculada na tua con-
ceição, ó mãe predestinada 
da nova criação! 

Maria da Assunção, escuta a 
nossa voz, e pede proteção a 
cada um de nós! (Bis) 

Maria, mãe querida, sinal do 
eterno amor! No ventre des-

te a vida e corpo ao Salvador. 
Ao céu foste elevada por an-
jos do Senhor, na glória co-
roada, coberta de esplendor! 
Maria, mãe rainha, protege 
com teu véu, o povo que ca-
minha na direção do céu. Tu 
foste a maravilha das obras 
do Senhor, esposa, mãe e fi-
lha do mesmo Deus de amor!
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Símbolos: Bíblia, vela, cruz 
do grupo, imagem de Nossa 
Senhora.

1 – Acolhida (por alguém da 
casa ou do grupo)

An.: Sejam todos bem-vindos, 
bem-vindas! Agradeçamos a 
Deus a oportunidade do nosso 
2º Encontro em preparação à 
37ª Romaria Diocesana. Sin-
tamo-nos acolhidos; com ale-
gria, com o desejo de crescer 
na humildade e na fé, seguin-
do sempre o caminho trilhado 
por Jesus. Acolhamos o amor 
da Imaculada Conceição e vi-
vamos nossa missão de batiza-
dos por meio de dons e talen-

tos, conforme a capacidade de 
cada um de nós.

2- Oração Inicial

An.: Cristo veio ao mundo 
assumindo nossa humanida-
de por iniciativa e bondade de 
Deus, levado pelo seu imenso 
amor e fidelidade. Ele veio em 
socorro do ser humano, “sua 
criação”, para que a salvação 
acontecesse, libertando-o da 
morte eterna. Confiantes na 
presença do Espírito Santo, 
tracemos o sinal da nossa Fé.

Todos: Em nome do Pai, e 
do Filho e do Espírito Santo. 
Amém!

Canto: Louvando a Maria, 
O povo fiel, a voz repetia de 
São Gabriel. Ave, Ave, Ave 
Maria. (Bis)

An.: O Anjo do Senhor anun-
ciou a Maria.

Todos: E Ela concebeu do 
Espírito Santo.

An.: Eis aqui a escrava do Se-
nhor.

2º ENCONTRO 

“O ANJO DO SENHOR ANUNCIOU A MARIA”
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Todos: Faça-se em mim se-
gundo a Vossa Palavra.

An.: E o Verbo Divino se fez 
carne.
Todos: E habitou entre nós.

An.: Rogai por nós, santa Mãe 
de Deus.

Todos: Para que sejamos dig-
nos das promessas de Cristo.

Canto: Ave Maria Cantada

3- NOSSO ASSUNTO DE 
HOJE: “O ANJO DO SE-
NHOR ANUNCIOU A MA-
RIA”

An.: “O nó da desobediência 
de Eva foi desatado pela obe-
diência de Maria; aquilo que 
Eva atou com sua incredulida-
de, a Virgem Maria desatou-o 
com a sua fé” (Santo Irineu, 
Adversus Haereses III, 22,4).

Todos: A história da huma-
nidade foi feita de uma cor-
rente de “sim” a Deus”.  O 
“sim” de Abraão, Moisés, 
Isaías, Jeremias...  

L1.: O Mistério da Encarnação 
nos fala do final dessa corren-
te de “sim”, pois ali começa o 
último sim do ser humano e de 
Deus. Deus recria aí o mundo 
e o ser humano. 

L2.: “Faça-se”, diz Maria. 

Toda a obra salvadora depen-
de dela. Ela tem plena consci-
ência do que Deus lhe propõe. 
Então, consente no que o Se-
nhor lhe pede, sem restrição, 
sem impor condição.

Todos: “Sim”. Resposta ad-
mirável de bondade, humil-
dade e obediência. Expõe a 
grandeza de sua fé e confian-
ça, sem consequências.

L1.: O “sim” de Maria abre a 
porta ao “sim” de Jesus “Eu 
venho para fazer a Tua von-
tade” (Hb 10,7), e este sim 
acompanha Jesus por toda a 
vida, até a Cruz (Homilia do 
Papa Francisco: Anunciação 
do Senhor).

An.: Assim como vemos o 
chamado de Deus a Maria, 
vemos também o chamado de 
Deus a José, que avisado em 
sonho pelo anjo, ficou muito 
perturbado, porém atendeu à 
vontade de Deus. 

L1.: “José, filho de Davi, diz 
o anjo: Não tenha medo de re-
ceber Maria como esposa, por-
que ela concebeu pela ação do 
Espírito Santo” (Mt 1,20). 

L2.: José foi capaz de enten-
der o mistério de Deus, que o 
havia escolhido para ajudar na 
sua obra de salvação e para ser 
o pai terreno de Jesus, esposo 
e protetor da mãe, Maria. 
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Todos: José, em silêncio e 
obediência, carregou sobre si 
as promessas de descendên-
cia, herança e paternidade.

L1.: José recebeu de Deus a 
honra de cuidar, guardar, edu-
car e proteger o Messias; tor-
nando-se assim potente inter-
cessor, pai adotivo de Jesus.

4 - A Palavra de Deus 
4a – Leitura da Palavra de 
Deus - (Lc 1,26-38)

An.: Acolhamos a Palavra de 
Deus. “Fala, Senhor, teu ser-
vo/amigo escuta”

Canto: Aleluia, aleluia! (bis) 
Uma virgem conceberá! (bis) 
E um Filho nos dará! (bis) 
Deus conosco, Emanuel! 
(bis)

4b- O que o texto bíblico diz 
em si (conversar para conhe-
cer e situar o texto)

An.: A Virgem Maria, na hu-
milde aldeia de Nazaré, é visi-
tada por um anjo enviado por 
Deus, trazendo-lhe a mensa-
gem de que fora escolhida para 
ser a mãe do Filho de Deus. 

Todos: “Alegre-se, cheia de 
graça, o Senhor está com 
você” (Lc 1,28).

L1.: Mistério da Encarnação 
do Verbo Divino. Momento 

decisivo de mudança completa 
na história do Povo de Deus; 
“Deus das Surpresas”: 

Todos: Surpreendentemen-
te, Deus se abaixa, entra na 
história em sua originalida-
de: Jesus.
 
An.: “O Espírito Santo virá 
sobre você e o poder do Altís-
simo a cobrirá com sua som-
bra. Por isso, o Santo que vai 
nascer de você, será chamado, 
Filho de Deus” (Lc 1,35). 

L2.: A Anunciação é um mis-
tério Divino. Deus já havia 
preparado tudo o que era ne-
cessário para realizar seu pla-
no de nossa salvação.

Todos: “Eis aqui a escrava 
do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tua Palavra” (Lc 
1,38).

L1.: Maria demostrou total 
confiança em Deus ao aceitar 
a missão de ser a Mãe do Sal-
vador, fazendo-se instrumento 
Divino, participando do pro-
jeto de Deus em seu plano de 
Salvação dos pobres e oprimi-
dos.

L2.: Com o “Sim” dado por 
Maria, cumpre-se a profecia 
do Antigo Testamento. “Uma 
jovem conceberá e dará à luz 
um Filho, e o chamará pelo 
nome Emanuel”. (Is 7,14)
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Todos: Maria aceita a mis-
são de ser a mãe do Filho de 
Deus e, com Ele, o início de 
um novo tempo.

L1.: A partir do Mistério da 
Encarnação, divino e humano 
são eternamente unidos, em 
diálogo permanente.

4c- O que o texto diz para 
mim? “Teu servo/amigo me-
dita”

An.: Com o “sim” de Maria, 
jovem frágil, obediente, fiel a 
Deus, o Filho de Deus encar-
na-se, mudando-se assim o 
destino da humanidade.

Todos: De sua carne e de seu 
sangue, a Virgem gerou Je-
sus Cristo, verdadeiro Deus 
e verdadeiro homem.

L1.: O Filho que é Deus se 
fez carne. Passou-se do infi-
nito para o finito, do duradou-
ro para o perecível, do eterno 
para o efêmero; carne frágil, 
limitada, presa ao mal.

L2.: A natureza divina de Deus 
se unia à natureza humana (a 
um corpo e alma humanos), 
formando uma única pessoa: a 
pessoa do Homem Deus, Ema-
nuel: “Deus conosco”.

Todos: O Pai envia; o Filho 
assume a missão em obedi-
ência ao Pai; o Espírito San-

to gera o Filho no seio de 
Maria.

L1.: Toda essa maravilha é 
fruto do amor de Deus pela 
humanidade e da obediência 
de uma mulher: Maria.

An.: Sejamos reconhecedores 
da profunda misericórdia de 
Deus, assumindo-nos para nos 
salvar e respondendo ao Se-
nhor, como fez Maria.

Todos: Jesus, ao assumir a 
nossa humanidade, nos re-
dime, nos salvando assim da 
morte eterna.

4d- O que o texto nos faz di-
zer a Deus? “O teu servo/ami-
go suplica”

An.: Nessa missão única da 
salvação, precisamos aprender 
de Maria e com a sua ajuda, a 
perceber melhor os diálogos 
que temos com Deus e a cum-
prir sua vontade.

L1.:  Como Maria, aprenda-
mos a acolher, arriscar, servir e 
deixar que a Palavra enraíze e 
frutifique em nós, unindo-nos 
mais a Deus.

An.: Podemos fazer outras 
preces...

Todos: Maria nos ensina a 
colocarmo-nos a serviço e a 
reconhecer a presença do Se-
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nhor no meio de nós.

L1.: Que o Senhor nos dê a 
graça de entrar no caminho de 
homens e mulheres que sou-
beram dizer “sim”, como fez 
Maria.

L2.: Que aprendamos com 
Maria a virtude da humildade; 
que nos ajude a ser simples, 
humildes e generosos de co-
ração, para transmitir e viver 
com alegria a Palavra de Deus.

Todos: Recorramos à inter-
cessão de Maria e José, para 
obtermos a graça de um re-
novado caminho de fé e per-
severança, especialmente 
nesse ano, marcado pelo fla-
gelo de uma pandemia mun-
dial.

L1.: Como Maria, que diante 
de sofrimentos e sacrifícios, 
cumpriu em todas as suas 
ações a vontade do Pai, pos-
samos crescer na fé, confiar e 
nos colocar inteiramente nas 
mãos de Deus.

Canto: Maria de Nazaré, 
Maria me cativou. Fez mais 
forte a minha fé e por filho 
me adotou. Ás vezes, eu paro 
e fico a pensar, e sem perce-
ber me vejo a rezar e meu 
coração se põe a cantar pra 
Virgem de Nazaré. Menina 
que Deus amou e escolheu 
pra mãe de Jesus, o Filho de 

Deus; Maria que o povo in-
teiro elegeu Senhora e Mãe 
do Céu! 

Ave Maria, Ave Maria, Ave 
Maria, Mãe de Jesus! 
Maria que eu quero bem, 
Maria do puro amor. Igual a 
você ninguém, Mãe pura do 
meu Senhor. Em cada mu-
lher que a terra criou um tra-
ço de Deus Maria deixou, um 
sonho de Mãe Maria plantou 
pro mundo encontrar a paz. 
Maria que fez o Cristo fa-
lar, Maria que fez Jesus ca-
minhar, Maria que só viveu 
pra seu Deus, Maria do povo 
meu! Ave Maria, Ave Maria, 
Mãe de Jesus!

4e – O que o texto Bíblico 
me leva a fazer? “Teu servo/
amigo se dispõe”

An.: Queremos, com a ajuda 
de Maria, perceber melhor os 
anúncios de Deus e com fé, 
disponibilidade e confiança, 
dar nosso sim como resposta.

L1.: Que sejamos instrumen-
tos dóceis na mão de Deus, a 
fim de que Ele possa realizar a 
salvação que tanto esperamos.

Todos: Que sejamos homens 
e mulheres capazes de per-
correr o caminho do sim, 
orientados pela escuta da 
Palavra e realização de boas 
obras.
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L2.: Como Maria, todos faze-
mos parte dos planos de Deus 
e somos chamados a colaborar 
com seu projeto de Salvação, 
tendo como exemplo sua cora-
gem, humildade, fé e confian-
ça plena em Deus.

Canto: O Senhor fez em 
mim maravilhas, Santo é seu 
nome! A Minh’alma engran-
dece o Senhor, exulta meu 
espírito em Deus meu Salva-
dor! Pôs os olhos na humil-
dade de sua serva, doravante 
toda a terra cantará os meus 
louvores.

5 – Nosso Compromisso

An.: Que o Espírito Santo, 
que cobriu a Virgem Maria 
com sua sombra e guiou José, 
esteja sempre ao nosso lado, 
dando-nos graças e dons ne-
cessários, para que também 
nós possamos dizer nosso ge-
neroso sim a cada dia.

6 – Lembretes

- Marcar dia e local do próxi-
mo Encontro;
- Participar da 37ª Romaria 
Diocesana, no dia 15 de Agos-
to;
- Colaborar com a Coleta Vo-
cacional;
- Rezar pela Ordenação Pres-
biteral do Diácono Washing-
ton a 14/08/2021;
- Incentivar o grupo a partici-

par da Romaria.

7 - Oração Final

Ó Deus, ajudai-me a dizer Sim 
para responder ao vosso cha-
mado, que sempre me presen-
teia com um novo desafio, um 
crescimento possível, um sinal 
que se apresenta. Ajudai-me a 
dizer sim, que é o mesmo que 
dizer não a muitas coisas, para 
responder com a vida a Al-
guém que me chama, pois me 
ama e quer o melhor para a mi-
nha vida. Ajudai-me Senhor, a 
dizer-vos que sim.

Canto: Maria concebida sem 
culpa original, tu foste a luz 
da vida na noite de Natal! Tu 
foste imaculada na tua con-
ceição, ó mãe predestinada 
da nova criação! 

Maria da Assunção, escuta a 
nossa voz, e pede proteção a 
cada um de nós! (Bis) 

Maria, mãe querida, sinal do 
eterno amor! No ventre des-
te a vida e corpo ao Salvador. 
Ao céu foste elevada por an-
jos do Senhor, na glória co-
roada, coberta de esplendor! 
Maria, mãe rainha, protege 
com teu véu, o povo que ca-
minha na direção do céu. Tu 
foste a maravilha das obras 
do Senhor, esposa, mãe e fi-
lha do mesmo Deus de amor!
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Símbolos: Bíblia, vela, flo-
res e, se possível, alguns ele-
mentos que nos lembram diá-
logo, como fotos ou figuras.

1 - Acolhida

An.: Este terceiro encontro 
nos revela que o diálogo é o 
caminho mais importante para 
nos reconhecermos como ir-
mãos e irmãs. Jesus nos deu a 
capacidade de estarmos sem-
pre na busca do próximo. Ele 
iniciou e estimulou seus discí-
pulos a fazerem o bem através 
do diálogo.

2 - Oração Inicial

An.: Invoquemos sobre nós o 
sinal de nossa fé.

Todos: Em nome do Pai, e 
do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

Todos: Vinde Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do 
Vosso amor. Enviai o vosso 
Espírito e tudo será criado, 
e renovareis a face da terra. 

 OREMOS: Ó Deus que ins-
truís os corações dos vossos 
fiéis com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas 
segundo o mesmo Espírito e 
gozemos sempre de sua con-
solação. Por Cristo Senhor 
nosso! Amém!

L1.: A busca do entendimento, 
através do diálogo, foi a pro-
posta oferecida por Jesus.

L2.: Amar o próximo, grande 
desafio humano; é um senti-
mento que predispõe alguém a 
desejar o bem do outro.

3º ENCONTRO 

“DIÁLOGO DE JESUS COM OS DISCÍPULOS”
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Todos: Ao desejar o bem do 
outro, exerce-se o amor em 
sua plenitude.

L1.: O amor na plenitude 
conduz à empatia, sentimento 
ligado ao ser do outro, tão ne-
cessário em nossa realidade.

L2.: Ver a criação de Deus em 
sua plenitude é buscar no ou-
tro aquilo que queremos para 
nós mesmos. 

Todos: Amar a Deus sobre 
todas as coisas e o próximo 
como a si mesmo.

Canto:  Quando chamaste os 
doze primeiros pra te seguir, 
sei que chamavas todos os 
que haviam de vir.
 Tua voz me fez refletir, dei-
xei tudo pra te seguir, nos 
teus mares eu quero nave-
gar! (bis)
Quando enviaste os doze pri-
meiros de dois em dois. Sei 
que enviavas todos os que 
viessem depois.

3 - NOSSO ASSUNTO DE 
HOJE: “DIÁLOGO DE JE-
SUS COM OS DISCÍPU-
LOS”.

An.: Trata-se de olhar, escutar 
e sentir como e porque Jesus 
dialogava com seus discípulos. 

L1.: No diálogo com seus dis-
cípulos, Jesus mostra o cami-

nho da construção do Reino de 
Deus que se dá no diálogo com 
o próximo.

L2.: Jesus nos ensina que o di-
álogo é caminho para a cons-
trução da paz, que significa 
plenitude de vida.

Todos: O diálogo nos abre o 
caminho para a paz. 

L1.:  No mundo de hoje, mar-
cado por tantas divisões e con-
flitos, sentimos a necessidade, 
cada vez mais, de promover o 
diálogo. 

L2.: O Papa Francisco tem nos 
dado um grande testemunho 
de abertura para o diálogo com 
o diferente e nos lembra que a 
paz nos revela o rosto do único 
Deus, que ama todos sem dis-
tinção.

Canto: Paz, paz de Cristo, 
paz que vem do amor lhe de-
sejo irmão! Paz que é felici-
dade de ver em você, Cristo 
nosso irmão!
Se algum dia na vida você de 
mim precisar, saiba que sou 
seu amigo, pode comigo con-
tar. O mundo dá muitas vol-
tas, a gente vai se encontrar. 
Quero nas voltas da vida, a 
sua mão apertar!

4 - A Palavra de Deus

An.: Com alegria, vamos ou-
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vir a Palavra de Deus, cantan-
do:

Canto: A Vossa Palavra Se-
nhor, é sinal de interesse por 
nós! 
É feliz quem escuta a palavra 
e a guarda no seu coração.

4a – Leitura da Pala-
vra – Lc 10,1-16 “O Senhor 
fala”

4b - O que o texto bíblico diz 
em si? (Conversar para conhe-
cer e situar o texto)

An.: Ao chamar os apóstolos 
para a missão, Jesus forma-os 
a seu lado, instrui, previne e 
concede-lhes seu Espírito. Je-
rusalém é o ponto de partida 
e será o ponto de chegada da 
trajetória missionária de Jesus 
e seus discípulos.

L1.: Os discípulos são organi-
zados por Jesus. Eles deverão 
anunciar a Boa Notícia no ca-
minho e realizarem os atos que 
concretizam o Reino.

L2.: Aqueles que não quise-
rem aderir à Boa Notícia fica-
rão fora da nova história. Dis-
se Jesus: “A colheita é grande, 
mas os operários são poucos” 
(Lc 10,2).

L1.: Os primeiros passos para 
os que seguem Jesus em seu 
caminho são a disponibilida-

de contínua, a capacidade de 
renunciar às seguranças e não 
voltar atrás.
 
Todos: Aderir à Boa Notícia 
de Jesus é levar a paz com 
mansidão.

4c - O que esta Palavra nos 
diz? (Conversar) “Os teus ser-
vos/amigos meditam”

An.: Ser anunciadores de um 
Novo Reino não é nada fácil; 
exige muito diálogo, aceita-
ção, perseverança e despoja-
mento completo de nossas am-
bições. 

L1.: No Evangelho de Lucas, 
Jesus nos ensina que para pro-
mover a fraternidade e a jus-
tiça é necessário nos despojar 
de tudo que impede o anúncio 
da Boa Nova.

L2.: O chamado é para todos, 
mas ao longo da caminhada 
muitos desistem, não aceitam 
a Boa Nova ou distorcem os 
ensinamentos do Mestre.

L1.: Caminhar dois a dois nos 
proporciona, além da compa-
nhia, o diálogo para a fé que 
leva à esperança de transfor-
mação em direção ao bem co-
mum.

Todos: E Jesus disse: “Quem 
vos escuta, escuta a mim, 
quem vos despreza, despreza 



DIOCESEDEJALES.ORG.BR18|

Aquele que me enviou” (Lc 
10,16).

4d - O que a Palavra nos faz 
dizer a Deus? (Conversar) 
“Os teus servos/amigos supli-
cam”

An.: O mundo atual e o Brasil 
passam por transformações e 
vivem uma mudança de épo-
ca. Precisamos compreender a 
realidade e interagir, tendo em 
vista o crescimento do Reino 
de Deus.

L1.: Jesus fortalece seus discí-
pulos para a missão, pois a re-
alidade é desafiadora. Hoje, é 
preciso permitir que a Palavra 
de Deus nos anime diante dos 
desafios que vivemos.

Todos: Fortaleça nossa ca-
minhada, Senhor. Que, ape-
sar dos desafios, não desani-
memos.

L2.: As mudanças de época 
exigem de nós, seguidores do 
Mestre, esforços comuns, com 
discernimento e sabedoria, 
para acompanhar e transfor-
mar a realidade.

Todos: Espírito Santo, con-
duza-nos sempre no cami-
nho da paz e da unidade.

An.: Como Maria, Mãe de Je-
sus e nossa Mãe, as mulheres 
também são chamadas a ser 

discípulas de Jesus. 

L1.: Senhor, que as dificul-
dades a serem encontradas no 
apostolado, não nos façam re-
cuar na missão de preparar o 
mundo para acolher teu Filho 
Jesus.

L2.: Senhor, não permita que 
nos fechemos em nós mesmos, 
mas que levemos às nossas co-
munidades o anúncio da Pala-
vra e a união.

Todos: Não permita, Senhor, 
que vivamos no espírito do 
individualismo, mas que 
prevaleça em nós o espírito 
comunitário.

L1.:  Senhor, fazei que, como 
apóstolos, sejamos fiéis à vos-
sa Palavra, que é alimento da 
nossa fé e força para o teste-
munho.

L2.: Que aprendamos praticar 
o que é bom e a ser capazes de 
atender concretamente as ur-
gências do outro.

Canto: Ide pelo mundo, ide 
pelo mundo e anunciai, e 
anunciai o Evangelho a toda 
criatura! 
Eu vos envio servidores do 
Reino, onde estiveres eu con-
vosco estarei. Eu vos envio, 
despojados de tudo, só leva-
rei a bagagem do amor.
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L1.: Não podemos desanimar, 
precisamos acreditar que, pe-
las nossas ações, construire-
mos laços fraternos de amor 
ao próximo.

An.: Podemos fazer outras 
preces...

Canto: Virá o dia em que 
todos ao levantar a vista, ve-
remos nesta terra reinar a li-
berdade. (bis)
Protege o seu povo com todo 
o carinho, fiel é seu amor 
em todo o caminho. Assim é 
o Deus vivo que marcha na 
História, bem junto do seu 
povo, em busca da vitória.

4e - O que o texto bíblico me 
leva a fazer? “Os teus servos/
amigos se dispõem”

An.: A fé e a missão começam 
no coração e devem terminar 
nos lábios e nas ações. 

L1.: Jesus, no seu Evangelho, 
nos ensina a dialogar com as 
diversas instâncias, para que 
rompamos com a cultura do 
ódio, preconceito e violência e 
sejamos promotores da paz na 
realidade que estamos inseri-
dos.

L2.: Se volvermos o nosso 
olhar para Cristo, Ele fará de 
nós verdadeiros discípulos do 
seu Reino.

5 - Nosso Compromisso

An.: Acompanhemos atentos 
as informações sobre nossa 
Romaria Diocesana, pelas rá-
dios e outros meios de comu-
nicação. Não esqueçamos a 
Coleta Vocacional destinada à 
formação de nossos seminaris-
tas e sigamos com os cuidados 
necessários, pois ainda vive-
mos em pandemia.

6- Lembretes

- Motivar mais pessoas a sen-
tirem o encantamento por Ma-
ria e por Jesus;

- Convidar os grupos para a 
realização dos encontros na 
igreja;

- Usar máscara e álcool gel; 
manter distanciamento social; 
evitar aglomerações;        
                                       
- Incentivar a participação da 
37ª Romaria;

- Rezar pela Ordenação Pres-
biteral do Diácono Washing-
ton no dia 14/08, às 14h30;

- Colaborar com a Coleta Vo-
cacional.

7 – Oração Final

Vamos rezar: 
- Pai Nosso
- Ave Maria



DIOCESEDEJALES.ORG.BR20|

Canto: Maria concebida sem 
culpa original, tu foste a luz 
da vida na noite de Natal! Tu 
foste imaculada na tua con-
ceição, ó mãe predestinada 
da nova criação! 

Maria da Assunção, escuta a 
nossa voz, e pede proteção a 
cada um de nós! (Bis) 

Maria, mãe querida, sinal do 
eterno amor! No ventre des-
te a vida e corpo ao Salvador. 
Ao céu foste elevada por an-
jos do Senhor, na glória co-
roada, coberta de esplendor! 
Maria, mãe rainha, protege 
com teu véu, o povo que ca-
minha na direção do céu. Tu 
foste a maravilha das obras 
do Senhor, esposa, mãe e fi-
lha do mesmo Deus de amor!
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Símbolos: Bíblia, cruz do gru-
po, imagem de Nossa Senhora!

Refrão Orante: Deus, vos 
salve Deus! Deus, vos salve 
Deus! Deus, salve esta casa, 
onde mora Deus, vos salve 
Deus!

1 – Acolhida:

An.: Queridos irmãos e irmãs! 
Que alegria estarmos juntos, 
para elevarmos a Deus as nos-
sas orações e meditarmos so-
bre a vida da Igreja Primitiva 

e da Igreja de hoje com seus 
desafios, uma Igreja de espe-
rança, que não se deixa abater 
pelas dificuldades e procura se 
fortalecer no Senhor da vida.

2 – Oração Inicial

An.: Estamos reunidos para 
o nosso quarto encontro em 
preparação à nossa Roma-
ria Diocesana. É com alegria 
que trilhamos esse caminho 
de oração, reflexão e ação em 
direção à construção do Reino 
de Deus. Iniciemos invocando 
a presença do Deus Altíssimo:

EM NOME DO PAI, DO 
FILHO E DO ESPÍRITO 
SANTO. AMÉM

An.: Senhor, hoje nos reuni-
mos para refletir e meditar so-
bre a vida da Igreja Nascente, 
e olhar para a Igreja de hoje, 
buscando inspirações para a 
nossa vida cristã na realidade 
atual: que Igreja fomos, somos 
e queremos ser?

4º ENCONTRO 

“DIÁLOGO DA IGREJA NASCENTE 
COM A IGREJA DE HOJE”
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L1.: A Igreja Nascente era 
formada por uma grande di-
versidade de pessoas, culturas 
e raças, principalmente pelos 
discípulos e as mulheres que 
seguiram Jesus. 

L2.: Havia os que diziam: “Eu 
sou de Paulo! Eu sou de Apo-
lo! Eu sou de Cefas! Eu sou de 
Cristo”! (1Cor 1,12). Desde 
o início, a Igreja é constituí-
da por grupos diferentes, mas 
com o mesmo sentimento que 
os reuniam em Cristo Jesus.

L3.: As lideranças das primei-
ras Comunidades viviam um 
grande esforço para manter a 
unidade. A unidade se enraí-
za principalmente na oração, 
buscando viver o mesmo sen-
timento à espera da promessa 
de Jesus: o Dom do Espírito 
Santo.

Canto: Nós estamos aqui 
reunidos, como estavam em 
Jerusalém, pois só quando 
vivemos unidos, é que o Es-
pírito Santo nos vem!

An.: Rezemos neste momento 
a oração que o Senhor nos en-
sinou, pois o Pai Nosso reflete 
bem a Igreja que devemos ser: 
uma Igreja na unidade apesar 
de sua diversidade.

Todos: Pai Nosso...

3- NOSSO ASSUNTO DE 

HOJE: “DIÁLOGO DA 
IGREJA NASCENTE COM 
A IGREJA DE HOJE”

An.: As primeiras comunida-
des da era cristã foram essen-
ciais para a expansão do Evan-
gelho, pois muitos cristãos, 
principalmente os discípulos, 
foram testemunhas vivas de 
Jesus Cristo.

L1.: Como deve ser uma co-
munidade cristã, para que pos-
sa ser sinal da vida trazida por 
Jesus Cristo?

 L2.: As primeiras comunida-
des tinham em sua identidade 
esse propósito: perseverança 
nos ensinamentos dos Apósto-
los, na comunhão, no partir o 
pão e nas orações (At 2,42).

Todos: As comunidades 
eram chamadas a colocar em 
comum as suas vidas; parti-
lhar com os pobres e famin-
tos para que pudessem ter 
vida e dignidade.

An.: “Por meio dessa prova de 
serviço ministerial, outros lou-
varão a Deus pela obediência 
que acompanha a confissão, 
que vocês fazem do Evangelho 
de Cristo e pela generosidade 
de vocês em compartilhar seus 
bens com eles e com todos os 
outros” (2 Cor 9,13).

L1.: A comunhão nas primei-
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ras comunidades indica a ati-
tude de quem não se considera 
dono do que possui, mas tem 
coragem de partilhar seus bens 
com os outros.

Canto: Os cristãos tinham 
tudo em comum, dividiam 
seus bens com alegria, Deus 
espera que os dons de cada 
um se repartam com amor 
no dia a dia!

L2.: Os primeiros cristãos co-
locavam tudo em comum, a 
ponto de não haver necessi-
tados entre eles (At 2,44-45). 
Assim se cumpre a Lei de 
Deus que diz: “Entre vocês 
não pode haver pobres”! (Dt 
15,4).

An.: O ideal de comunhão nas 
primeiras comunidades era 
vivenciar não só a partilha de 
bens, mas de sentimentos e da 
experiência da vida, a ponto de 
todos se tornarem um só cora-
ção e uma só alma (At 4,32; 
1,14; 2,26).

L1.: A partilha do pão nas 
primeiras comunidades era 
feita nas casas, não nos gran-
des templos (At 2,46; 20,7), e 
recordava o gesto de abrir os 
olhos dos discípulos para a 
presença viva de Jesus Cristo 
no meio da Comunidade (Lc 
24,30-35).

L2.: As orações das primei-

ras comunidades ajudavam os 
cristãos a estarem unidos entre 
si e Deus e se fortalecerem na 
hora das perseguições (At 4, 
23-31). 

L3.: Quando perseguidos, eles 
rezavam os salmos e reliam 
o Antigo Testamento, provo-
cando um novo Pentecostes. 
Os Apóstolos tinham a tarefa 
de ser assíduos na oração e no 
ministério da Palavra (At 6,4).

Canto:  Os cristãos tinham 
tudo em comum, dividiam 
seus bens com alegria. Deus 
espera que os dons de cada 
um, se repartam com amor 
no dia a dia!
Deus criou este mundo para 
todos, quem tem mais é 
chamado a repartir com os 
outros o pão, a instrução, e 
o progresso, fazer o irmão 
sorrir.

 4 - A Palavra de Deus

An.: O texto bíblico relata o 
primeiro Concílio da história 
da Igreja, mostrando o diálo-
go e a unidade. A Boa Nova de 
Jesus Cristo é dirigida a todos, 
sem imposição e fardo pesa-
do. A leitura de hoje mostra 
que precisamos ser uma Igreja 
acolhedora, não cabe a nós di-
zer quem será salvo ou não; os 
nossos próprios atos vão dizer!

Todos: Senhor, ajuda-nos a 
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viver a sua Palavra com sa-
bedoria; que possamos amar 
e acolher o nosso irmão, pois 
aos olhos de Deus somos to-
dos filhos seus!

4a - Leitura da Palavra: (At 
15, 1-12) “Fala, Senhor, teu 
servo/amigo escuta”

4b - O que o texto bíblico diz 
em si? (conversar para conhe-
cer e situar o texto)

L1.: O texto apresenta a dis-
cussão se os pagãos converti-
dos ao cristianismo deveriam 
ou não ser circuncidados.

L2.: Paulo e Barnabé se opõem 
à circuncisão e não permitem 
impor a lei judaica aos pagãos. 

L3.: Paulo e Barnabé vão a Je-
rusalém para se reunirem com 
os demais discípulos e apre-
sentarem a questão. Juntos, 
expõem a importância da con-
versão dos pagãos.

Todos: Aceitar a fé é respei-
tar a liberdade! Deus se faz 
presente em todas as realida-
des, com todas as raças. Não 
podemos impor, mas acolher 
no amor de Deus.

Canto: Juntos como irmãos, 
membros da Igreja, vamos 
caminhando, vamos cami-
nhando, juntos como irmãos 
ao encontro do Senhor! 

4c - O que esta palavra nos 
diz neste momento? (conver-
sar) “Teu servo/amigo medita”

An.: Olhando o texto que re-
fletimos hoje, percebemos que 
é preciso anunciar a Boa Nova 
a todos, mas respeitando a cul-
tura de cada um, sem impor, e 
apresentá-la com amor.

L1.: Esta leitura reflete o pri-
meiro Concílio de Jerusalém e 
a necessidade da busca da uni-
dade da Igreja Primitiva, que 
nos ajuda olhar para a necessi-
dade de continuarmos unidos.

L2.: Ao longo da história da 
Igreja houve outros Concí-
lios, que nortearam o caminho 
para que a Boa Nova pudesse 
ser anunciada. A Igreja se une 
para que o povo de Deus possa 
ter vida digna.

L1.: Tanto o Concílio de Jeru-
salém como o Concílio Vatica-
no II foram convocados para 
renovar a Igreja, pois o mundo 
passava por transformações 
muito rápidas e a Igreja não 
podia ficar parada num tempo 
de tantas inovações.

L2.: Os Concílios desafiam a 
Igreja a viver o processo de 
inculturação para que se viva 
a unidade, mas sem impor 
uma uniformidade, para que a 
Igreja possa estar presente em 
todas as culturas com sua for-
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ma própria de ser.

Todos: Unidos em uma só fé 
e um só coração, os discípu-
los apontam o caminho que 
nos conduz a Deus.

4d - O que a palavra nos faz 
dizer a Deus? (Conversar) 
“Teu servo/amigo suplica”

An.: A Palavra de Deus nos 
ensina que mesmo na diversi-
dade, a mão de Deus continua 
agindo! Não importa de qual 
raça sejamos, qual fé profes-
samos. 

Todos: O que importa re-
almente é que acolhamos a 
mensagem do Salvador e a 
transformemos em testemu-
nho que gera vida.

L1.: Hoje vivemos uma realida-
de muito difícil, com transfor-
mações muito rápidas. Vemos 
o povo ser explorado, ferido em 
sua dignidade. É necessário que 
nos unamos como irmãos para 
lutarmos por uma sociedade 
mais justa e fraterna.

L2.: Não podemos cruzar os 
nossos braços. Precisamos ter 
a mesma atitude de Cristo, que 
na cruz abriu seus braços para 
nos acolher, e mostrar que so-
mos capazes de mudar a reali-
dade.

L1.: A Igreja de ontem é a 

Igreja de hoje; apenas se atu-
aliza na realidade que está. 
Também somos chamados a 
viver o nosso discipulado, en-
frentando os desafios que hoje 
se apresentam. Não podemos 
permitir que a maldade dos 
seres humanos divida os cris-
tãos.

L2.: É importante conservar-
mos a unidade, pois quando 
nos dividimos somos mais fra-
cos, quando nos unimos em 
Cristo somos mais fortes. 

Todos: A Igreja unida e reu-
nida mostra a força do amor 
de Deus, que transforma e 
gera vida para todos.

Canto: Esta mesa nos en-
sina: todo bem que a gente 
alcança em comum devemos 
pôr: o remédio, a medicina, 
pão e vinho e segurança, ale-
gria, fé e amor!

An.: Apresentemos ao Senhor 
as nossas orações, suplicando 
que nos conceda a graça de 
estarmos unidos em seu amor 
e fazer com que a nossa Igre-
ja esteja sempre atenta às ne-
cessidades do seu povo, assim 
como nossa mãe Maria.

L2.: Senhor, olhai para nós, 
vosso povo, com misericór-
dia. Concedei-nos a graça do 
Vosso Santo Espírito, para que 
possamos ter a coragem de 
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anunciar o vosso Reino nas di-
ferentes realidades.

Canto: MARIA DA ASSUN-
ÇÃO, ESCUTA NOSSA 
VOZ! E PEDE PROTEÇÃO 
A CADA UM DE NÓS! (BIS)

L1.: Senhor, diante de tanto 
sofrimento, miséria e fome, 
iluminai os nossos governan-
tes para que possam cuidar do 
vosso povo com sabedoria!

Canto: MARIA DA ASSUN-
ÇÃO, ESCUTA NOSSA 
VOZ! E PEDE PROTEÇÃO 
A CADA UM DE NÓS! (BIS)

L2.: Fortalecei, Senhor, os 
cristãos para que não desani-
mem na caminhada. Que os 
desafios possam motivar a as-
sumir cada vez mais a missão 
de discípulos e discípulas do 
seu Reino.

Canto: MARIA DA ASSUN-
ÇÃO, ESCUTA NOSSA 
VOZ! E PEDE PROTEÇÃO 
A CADA UM DE NÓS! (BIS)

4e - O que o texto bíblico me 
leva a fazer? “Teu servo/ami-
go se dispõe”

An.: É preciso que assuma-
mos a nossa missão de discí-
pulos de Jesus Cristo. Nossa 
participação na vida da Igreja 
é para ajudar a fortalecer ainda 
mais a unidade, através do di-

álogo nas várias instâncias da 
sociedade.

L1.: Sabemos que somos um 
único povo; precisamos olhar 
para a nossa realidade sem 
perder a nossa essência: comu-
nhão, partilha e oração. 

L2.: Precisamos estar sempre 
unidos e reunidos para que a 
voz do Senhor ressoe em nos-
sos corações, e estejamos sem-
pre dispostos a assumir o seu 
chamado.

5 - Nosso Compromisso

- Motivar os grupos de famí-
lias e toda a comunidade a re-
zarem pelas vocações.

- Realizar a coleta vocacional 
no grupo, na família, distribuir 
envelopes para os vizinhos 
também fazerem suas doações. 

6 - Lembretes 

- Ver dia e forma do próximo 
encontro;

- Convidar os grupos para a 
realização dos encontros na 
igreja;
- Usar máscara e álcool gel; 
distanciamento social; evitar 
aglomerações.

- Colaborar com a Coleta Vo-
cacional;
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- Incentivar a participação na 
37ª Romaria.

7 - Oração Final

An.: O mês de agosto é de-
dicado às vocações; vamos 
juntos rezar pedindo a Nossa 
Senhora, mãe das divinas vo-
cações, que toque o coração 
dos cristãos para que assumam 
a sua vocação e contribuam 
para a expansão do Reino de 
Deus, sendo “sal da terra e luz 
do mundo” (Mt 5,13-16).

Todos: Jesus, Divino Mestre, 
que chamastes os apóstolos 
a vos seguirem, continuai a 
passar pelos nossos cami-
nhos, pelas nossas famílias, 
pelas nossas comunidades, e 
continuai a repetir o convite 
a muitos de nossos jovens. 
Dai coragem às pessoas con-
vidadas. Dai forças para que 
vos sejam fiéis, como apósto-
los leigos, como sacerdotes, 
como religiosos e religiosas, 
para o bem do Povo de Deus 
e de toda a humanidade. 
Amém!

Canto: Maria concebida sem 
culpa original, tu foste a luz 
da vida na noite de Natal! Tu 
foste imaculada na tua con-
ceição, ó mãe predestinada da 
nova criação! 
Maria da Assunção, escuta a 
nossa voz, e pede proteção a 
cada um de nós! (Bis) 

Maria, mãe querida, sinal do 
eterno amor! No ventre des-
te a vida e corpo ao Salvador. 
Ao céu foste elevada por an-
jos do Senhor, na glória co-
roada, coberta de esplendor! 
Maria, mãe rainha, protege 
com teu véu, o povo que ca-
minha na direção do céu. Tu 
foste a maravilha das obras 
do Senhor, esposa, mãe e fi-
lha do mesmo Deus de amor!
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Orientações: 

- Convidar os animadores dos 
grupos para a preparação;
- Escolher a data e o local ade-
quados para todos;
- Preparar com antecedência 
e distribuir as tarefas, valori-
zando e envolvendo todos os 
grupos.
Símbolos: Bíblia, vela, flo-
res, cruz do grupo, imagens 
de Nossa Senhora e São José, 
símbolo do Espírito Santo, 
cartazes com os temas dos En-
contros. Cartaz da Romaria.

1 - Acolhida: 

An.: Reunidos como Igreja 
Doméstica, vamos celebrar o 
encerramento dos Encontros 
em preparação à 37ª Romaria 
Diocesana, que este ano tem 
como tema: “Com Maria a 
caminho da unidade”

Canto: Ensina teu povo a re-
zar, Maria mãe de Jesus, que 
um dia teu povo desperta e 
na certa, vai ver a luz. Que 
um dia teu povo se anima e 
caminha com teu Jesus! Ma-
ria Senhora nossa, Maria do 
povo de Deus, ensina o teu 
jeito perfeito de sempre es-
cutar seu Deus!

2 - Oração Inicial

An.: Como sempre acontece, 
estamos nos preparando para 
celebrar a solenidade de Nos-
sa Senhora da Assunção, aco-
lhendo e apresentando a Deus, 
por meio de Maria, os clamo-
res do povo, e comprometen-
do-nos a agir diante deles.

Celebrante: Em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo.

CELEBRAÇÃO

“COM MARIA A CAMINHO DA UNIDADE”
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Todos: Amém!

Celebrante: Que os dons do 
Espírito Santo nos iluminem 
no caminho da missão.

Todos: Vinde, Espírito San-
to, enchei os corações dos 
vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do vosso amor. Enviai 
o Vosso Espírito e tudo será 
criado e renovareis a face da 
terra. Oremos: Ó Deus que 
instruís os corações dos vos-
sos fiéis com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas 
segundo o mesmo Espírito e 
gozemos sempre de sua con-
solação. Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém

3-Apresentação dos Símbo-
los

An.: Vamos receber os símbo-
los que fizeram parte da nossa 
caminhada no decorrer dos en-
contros. (Símbolos citados no 
início).

Canto: Me chamaste para 
caminhar na vida contigo, 
decidi para sempre seguir-te, 
não voltar atrás. Me puseste 
uma brasa no peito e uma 
flecha na alma; É difícil ago-
ra viver sem lembrar-me de 
Ti!
Te amarei Senhor, te amarei 
Senhor! Eu só encontro a paz 
e alegria bem perto de ti! (bis)

3 – Recordação da vida
(Ao chegar os símbolos, as 
pessoas se posicionam de fren-
te e o animador faz a leitura 
do nome de cada encontro, as-
sim como a leitura resumida 
do mesmo.)

An.: No 1º Encontro refle-
timos sobre o “Diálogo de 
Deus com a humanidade”. 
Vimos que Deus confia a nós, 
homens e mulheres, o projeto 
de vida plena, que nos dá sa-
bedoria e amor para viver a 
missão. Deus nos fala através 
de sua Palavra, através da na-
tureza, dos acontecimentos e 
das pessoas. 

L1.: Deus ouviu o clamor do 
seu povo e apareceu a Moisés 
em meio à sarça ardente, atri-
buindo-lhe a missão de cuidar, 
transformar o mundo opressor 
e aliviar o sofrimento do povo. 

L2.: Hoje, somos nós uma pe-
quena chama de luz espalhada 
no mundo afora, para levar 
amor, esperança e a alegria. 
Somos filhos de Deus; o sagra-
do habita em nós.

Todos: Fomos criados à ima-
gem e semelhança de Deus.

Canto: Aquele que vos cha-
mou, aquele que vos cha-
mou. É fiel, é fiel, fiel é aquele 
que vos chamou! (bis)
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An.: No 2º Encontro vimos: 
“O anjo do Senhor anunciou 
a Maria”. Do sim de Maria, 
dependeu toda obra salvadora. 
Deus veio ao mundo assumin-
do nossa humanidade por sua 
iniciativa e bondade.

L1.: Deus veio em socorro do 
ser humano, sua criação, para 
que a salvação acontecesse, li-
bertando-o da morte eterna.

L2.: A história da humanida-
de foi feita de uma corrente de 
“sim” a Deus. O Mistério da 
Encarnação nos fala do final 
dessa corrente, pois ali come-
ça o último “sim” do ser hu-
mano a Deus.

An.: Maria, por ser cumula-
da de graças, recebe a visita 
do anjo Gabriel e dele a men-
sagem de que seria a mãe do 
Salvador.

Todos: “Alegre-se, cheia de 
graça, o Senhor está com 
você” (Lc 1,28)

L1.: Eis aqui a escrava do Se-
nhor. “Faça-se em mim segun-
do a tua Palavra” (Lc 1,38)

L2.: Com o “sim” de Ma-
ria, humilde, obediente e fiel 
a Deus, dá-se o início a uma 
nova humanidade.

Todos: Maria mostrou total 
confiança em aceitar ser a 

mãe do Salvador.

Canto: O Senhor fez em 
mim maravilhas, Santo é seu 
nome! A Minh’alma engran-
dece o Senhor, exulta meu 
espírito em Deus meu Salva-
dor! Pôs os olhos na humil-
dade de sua serva, doravante 
toda a terra cantará os meus 
louvores.

An.: 3º Encontro “O diálo-
go de Jesus com os discípu-
los”. Por Cristo, o mundo teve 
a oportunidade de conhecer o 
Reino do Pai. Ele criou uma 
comunidade de discípulos e 
preparou-os para a missão de 
levar o Evangelho ao mundo. 

L1.: Além dos desafios exis-
tentes e das exigências apre-
sentadas para assumir esse dis-
cipulado, Jesus aponta como 
princípio de toda ação, a ne-
cessidade de estabelecermos 
esse diálogo com o “Senhor da 
colheita”.

L2.: Para isso, envia-os dois a 
dois à sua frente, a toda cidade 
e lugar para onde Ele mesmo 
devia ir, ensina a mantermos a 
unidade com a Igreja e nossos 
irmãos em nosso caminho.

Todos: “Estou enviando vo-
cês como cordeiros para o 
meio de lobos” (Lc 10,3).

 L1.: O cordeiro é uma criatu-
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ra mansa, que não reage e nem 
responde à violência; ao passo 
que o lobo, violento, represen-
ta a sociedade opressora, o po-
der.

L2.: Que as dificuldades a 
serem encontradas no aposto-
lado não nos façam recuar da 
missão de preparar o mundo 
para acolher Jesus.

Canto: Senhor, se tu me cha-
mas, eu quero te ouvir. Se 
queres que eu te siga, repon-
do: Eis-me aqui!

An.: O 4º Encontro: “Diá-
logo da Igreja nascente com 
a Igreja de hoje”. A Igreja, 
desde os seus primórdios, pro-
curou trilhar um caminho na 
unidade mesmo diante das di-
versidades. Os discípulos, ao 
assumirem a missão de anun-
ciar a Boa Nova, procuravam 
acolher a todos, sem coloca-
rem o fardo pesado da Lei; 
procuravam acolher a todos 
para que se sentissem acolhi-
dos por Cristo e animados em 
sua missão.

L1.: O texto inspirador desse 
encontro (At 15,1-12), nos aju-
da a refletir sobre as primeiras 
comunidades e sua missão. Ao 
mesmo tempo, procuravam vi-
ver a comunhão, a partilha e 
a oração para se fortalecerem 
diante das perseguições e vi-
verem a unidade. 

L2.: O texto deste encontro 
apresenta o Primeiro Concílio 
de Jerusalém diante da questão 
dos circuncidados e o testemu-
nho da conversão vivida pelos 
pagãos. 

Todos: Paulo apresenta a im-
portância de respeitar e aco-
lher a cultura desses povos 
e não impor-lhes um fardo 
pesado.

L1.: Durante a história houve 
outros Concílios, que diante 
das transformações da socie-
dade, ajudaram a Igreja a se 
inculturar e responder os desa-
fios de seu tempo. 

L 2.: A Igreja de hoje está em 
sintonia com as primeiras co-
munidades, pois procura vi-
ver a unidade, para que a Boa 
Nova esteja presente nas mais 
diferentes culturas.

Todos: A Igreja de hoje em 
sintonia com sua história, 
vai respondendo aos desafios 
de seu tempo para compre-
endermos que Igreja fomos, 
somos e que Igreja queremos 
ser! 

Canto:  Os cristãos tinham 
tudo em comum, dividiam 
seus bens com alegria. Deus 
espera que os dons de cada 
um, se repartam com amor 
no dia a dia!
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Deus criou este mundo para 
todos, quem tem mais é cha-
mado a repartir com os ou-
tros o pão, a instrução, e o 
progresso, fazer o irmão sor-
rir.

An.: Neste encontro, celebra-
mos: “Com Maria a Cami-
nho da Unidade”. Que atra-
vés dele, o Espírito Santo nos 
ilumine no caminho da missão.

4-Palavra de Deus 

An.: A Palavra de Deus ilumi-
na nossa caminhada para agir-
mos com unidade na diversi-
dade. Rezemos meditando o 
Salmo 136(135)

Em coro a Deus louvemos, 
eterno é seu amor!
Pois Deus é admirável, eterno 
é seu amor!
O Egito Ele feriu, eterno é seu 
amor!
Seu povo libertou, eterno é 
seu amor!
Todos: Por nós fez maravi-
lhas, louvemos ao Senhor!
A Israel guiou, eterno é seu 
amor!
O mar Vermelho abriu, eterno 
é seu amor! 
Seu povo assentou, eterno é 
seu amor!
De nós Ele se lembra, eterno é 
seu amor!
Por nós fez maravilhas, lou-
vemos ao Senhor!
De nós Ele se lembra, eterno é 
seu amor!

Livrou-nos do opressor, eter-
no é seu amor!
Com o povo o pão reparte, 
eterno é seu amor!
Nos faz agradecidos, eterno é 
seu amor!
Todos: Por nós fez maravi-
lhas, louvemos ao Senhor!
A Ele demos glória, eterno é 
seu amor!
Ao Deus Trindade Santa, eter-
no é seu amor!
Por nós fez maravilhas, lou-
vemos ao Senhor!

4a - Leitura da Palavra 
(1Cor 12,12-26)

Canto: Formamos a Igre-
ja viva que caminha para o 
Reino do Senhor! Vivendo 
em comunidade nós faremos 
este mundo ser melhor! 

Jesus Cristo realiza a uni-
dade e não quer que nós vi-
vamos separados. Na união 
teremos força para vencer e 
ajudar o nosso irmão desam-
parado.

Celebrante: Homilia.

5 – Vamos refletir

L1.: A comparação do corpo 
humano como imagem social, 
retrata que, assim como o cor-
po é um só e tem muitos mem-
bros, e todos os membros, ape-
sar de serem muitos, são um só 
corpo.
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 L2.:  Fomos batizados num 
só Espírito para sermos um só 
corpo. Todos bebemos de um 
só Espírito. Deus dispôs cada 
um dos membros no corpo, tal 
como Ele quis, no qual todos 
têm igual importância, deven-
do cada membro zelar uns pe-
los outros.

Todos: Se um membro sofre, 
todos os membros sofrem 
com ele; se um membro é 
glorificado, todos se alegram 
com ele.

L1.: Todas as tarefas são im-
portantes dentro da comunida-
de; por mais humilde que pare-
ça, todo trabalho é importante.

Todos:- Ninguém deve se 
sentir o maior ou menor.

L2.: Assim como no corpo hu-
mano todos os membros são 
importantes, o mesmo aconte-
ce na Igreja.

Todos: Cada cristão ocupa 
um lugar e exerce uma fun-
ção especial, quando coloca 
seu dom a serviço do bem 
comum.

6 - Preces

L1.: Senhor, por intercessão de 
Nossa Senhora da Assunção e 
São José, nos ajude a cultivar 
as coisas boas que existem em 
nossa Igreja e em nossas co-

munidades. Rezemos.

Todos: Ave Maria...

L2.: Senhor, por intercessão 
de Nossa Senhora da Assun-
ção e São José, que saibamos 
respeitar as diferentes opiniões 
e serviços, valorizar os diver-
sos dons e talentos dos mem-
bros que enriquecem nossas 
comunidades. Rezemos.

Todos: Ave Maria...

L1.: Que à luz da Palavra de 
Deus, saibamos reconhecer a 
importância de todos os mem-
bros, considerando que os 
mais fracos devem ser tratados 
com privilégio para restabele-
cermos a igualdade e a justiça.

Todos:- Pai Nosso...

Celebrante: Inspirados no 
exemplo de Maria, suplique-
mos a Deus, que proteja todas 
as famílias, e por meio delas a 
vida de todos os seres huma-
nos.

7 - Momento da Oferta

An.: Convidamos os anima-
dores a ofertarem a Coleta Vo-
cacional de seus grupos para 
ajudar na formação dos nossos 
futuros presbíteros.

Canto: Os cristãos tinham 
tudo em comum, dividiam 
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seus bens com alegria. Deus 
espera que os dons de cada 
um, se repartam com amor 
no dia a dia.
Deus criou este mundo para 
todos. Quem tem mais é cha-
mado a repartir com os ou-
tros, o pão, a instrução e o 
progresso fazer o irmão sor-
rir!

8 - Momento de Maria

An.: Cantemos a Nossa Se-
nhora da Assunção, pedin-
do que ela proteja toda nossa 
Diocese, intercedendo para 
que nosso povo possa desco-
brir os sinais de Deus em sua 
caminhada.

Celebrante: Rezemos de 
modo especial pela Ordenação 
Presbiteral do Diácono Wa-
shington Henrique da Concei-
ção, dia 14/08, às 14h30.

Canto: Canto: Maria, mãe 
dos caminhantes, ensina-nos 
a caminhar! Nós somos to-
dos viandantes, mas é difícil 
sempre andar!

Fizeste longa caminhada, 
para servir a Isabel, saben-
do-te de Deus morada após 
teu Sim a Gabriel! Humilde 
foi a caminhada, em compa-
nhia de Jesus quando prega-
va, sem parada, levando aos 
homens a sua luz!

9 – Benção

Celebrante: O Senhor esteja 
conosco.

Todos: Ele está no meio de 
nós.

Celebrante: Que Deus Pai, 
Deus Filho e Deus Espírito 
Santo conceda-nos alegria e 
paz.

Todos: Amém!

Celebrante: Que Maria nos 
fortaleça em nossa caminhada.

Todos: Amém!

Celebrante: Abençoai-nos 
Deus todo poderoso, Pai, Filho 
e Espírito Santo.

Todos: Amém!

Celebrante:  
Viva Nossa Senhora
Viva nossa Diocese
Viva nosso povo
Viva todos que compartilham 
seus dons.
Viva Jesus Cristo

Canto: Maria concebida sem 
culpa original, tu foste a luz 
da vida na noite de Natal! Tu 
foste imaculada na tua con-
ceição, ó mãe predestinada 
da nova criação! 

Maria da Assunção, escuta a 
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nossa voz, e pede proteção a 
cada um de nós! (Bis)

Maria, mãe querida, sinal do 
eterno amor! No ventre des-
te a vida e corpo ao Salvador. 
Ao céu foste elevada por an-
jos do Senhor, na glória co-
roada, coberta de esplendor! 

Maria, mãe rainha, protege 
com teu véu, o povo que ca-
minha na direção do céu. Tu 
foste a maravilha das obras 
do Senhor, esposa, mãe e fi-
lha do mesmo Deus de amor!
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