
Acolhida e Oração

Dirigente: Que alegria estarmos reunidos em 
família! Neste encontro vamos refletir sobre a 
pessoa de Jesus: até onde o conhecemos, qual 
a imagem que temos dele e onde nosso co-
nhecimento sobre Ele se fundamenta.
Todos (Canto): Jesus, Jesus de Nazaré, o teu 
semblante eu quero ter. /Tal qual és tu, eu 
quero ser. / Jesus, Jesus de Nazaré!
Dirigente: Iniciemos: Em nome do Pai...
Dirigente: Embora fosse de condição divina, 
Cristo Jesus não se apegou a ser igual em na-
tureza a Deus Pai.
Todos: Jesus Cristo é o Senhor para a glória 
de Deus Pai!

Leitor/a 1: Jesus esvaziou-se de sua glória e 
assumiu a condição de um servo, fazendo-se 
semelhante aos homens.
Todos: Jesus Cristo é o Senhor para a glória 
de Deus Pai!
Leitor/a 2: Reconhecido exteriormente como 
homem, humilhou-se, obedecendo até à mor-
te.
Todos: Jesus Cristo é o Senhor para a glória 
de Deus Pai!
Leitor/a 3: Por isso, Deus o exaltou sobrema-
neira e deu-lhe o nome mais sublime e eleva-
do, muito acima de outro nome!
Todos (Canto): Jesus Cristo é o Senhor, o Se-
nhor, o Senhor! / Jesus Cristo é o Senhor! 
Glória a ti, Senhor! / 1. Da minha vida Ele é o 
Senhor! (3x) Glória a ti, Senhor!

Sinodalidade é assim

Leitor/a: A comunidade de Sant’Ana de Mi-
rim, em Imbituba, há 166 anos realiza sua 
Festa em honra à Padroeira e ao Divino Espí-
rito Santo. Comunidade tradicional, por muito 
tempo teve à frente deste trabalho apenas o 
casal “1º festeiro”. Cabia-lhe direcionar todas 
as atividades religiosas e sociais da Festa. A 
partir das novas orientações da Igreja, a Festa 
ganhou outro formato, envolvendo parcerias e 
escutando as lideranças, inclusive as da Litur-
gia. Hoje, tem-se uma Comissão de Festeiros, 
coordenada por um casal, e dela fazem parte 
a Coordenação da Liturgia, a Comissão de Cul-
tura, o CPC etc. Juntos definem a programa-
ção religiosa e social, visando envolver o maior 
número possível de pessoas, principalmente 
nas questões espiritual, familiar e comunitária. 
Ninguém fica esquecido! E todos estão gos-
tando, pois a Festa ficou mais cristã!

CAMINHAR 
JUNTOS COM 

JESUS DE 
NAZARÉ

Na Casa onde o Grupo se reúne

Ambiente: Sobre a mesa colocar a Bíblia aberta no texto a ser 
proclamado, vela acesa, uma imagem de Jesus, uma corrente 
ou elos de papel interligados a Jesus, vaso com flores.

2º Encontro



Caminhar Juntos com 
Jesus de Nazaré

Dirigente: Nossa Igreja está em Sínodo. O 
Povo de Deus foi convocado pelo Papa Fran-
cisco a participar do Sínodo e dar sua contri-
buição. 
Leitor/a 1: A sinodalidade da Igreja remete a 
Jesus que é “o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Leitor/a 2: Remete, também, aos primeiros 
cristãos que eram chamados: “os discípulos do 
Caminho”. 
Todos: A sinodalidade indica o jeito de ser e 
de agir da Igreja Povo de Deus: seguir Jesus 
em comunidade e não individualmente.
Dirigente: Mas, qual é o agir de Jesus que 
deve inspirar o agir da Igreja?
Leitor/a 3: Jesus é aquele que nos faz conhe-
cer o Pai. E o faz através de sua palavra e de 
sua vida.
Todos: Jesus semeia a Palavra e apresenta 
sinais da vinda do Reino. Ele não faz prefe-
rências de pessoas. (cf. At 10,34)

Leitor/a 1: Jesus estava convicto de que todas 
as pessoas têm a mesma dignidade e valor. Ele 
tratava bem a todos: cegos, coxos, paralíticos, 
marginais e os pedintes e também os de con-
dição social elevada. Jesus não tratava mulhe-
res e crianças como inferiores.
Leitor/a 2: Jesus dirige-se a todos, à multidão, 
mas não sem dedicar especial cuidado aos 
“separados” de Deus e aos “abandonados”. E, 
do meio do povo, chama alguns para serem 
Apóstolos e servidores.
Leitor/a 3: Em sua missão, Jesus encontrou 
adversários que procuravam desacreditar o 
seu projeto e dificultá-lo. Não desistia jamais! 
E chamava todos à conversão.
Todos: Jesus é Deus presente na nossa vida, 
não para condenar, mas para se aproximar 
e salvar.
Todos (Canto): Amar como Jesus amou / Sonhar 
como Jesus sonhou / pensar como Jesus pen-
sou / Viver como Jesus viveu. /: Sentir o que 
Jesus sentia / Sorrir como Jesus sorria / E ao 
chegar ao fim do dia / Eu sei que eu dormi-
ria muito mais feliz. :/

A Palavra Ilumina

Proclamação da Palavra
Dirigente: No Evangelho, Jesus nos orienta a 
distinguirmos o que é de Deus e o que é do 
mundo. Ouçamos:
Leitor/a: (Proclama Mt 10,34-11,1)

Reflexão a partir da 
Palavra e da Vida
Dirigente: É preciso vivenciar o Evangelho e 
os ensinamentos de Deus Pai. Para seguir Je-
sus, é preciso fazer escolhas. Nem todos con-
cordarão. Jesus trouxe a sua paz e sua justiça. 
Amar Jesus é ouvir, seguir, dar atenção, é as-
sumir a própria cruz e ir ao encontro do mais 
necessitado. Assim como tratamos Jesus, Ele 
quer que tratemos os outros. 
Todos: São João Crisóstomo nos ensina: 
“Se o amor estivesse espalhado no mundo, 
nasceria dele uma quantidade infinita de 
bens”.
Dirigente: Vamos conversar: o que é que nós 
sabemos de Jesus? O que ainda precisamos 
colocar em prática para sermos seus verdadei-
ros seguidores?

(Tempo para conversar)

Oração a partir da Palavra 
Dirigente: Olhando para os elos da corrente... 
imaginemos que cada um de nós é um elo que 
deve estar sempre unido a Jesus e aos irmãos. 
Elevemos a Ele nossos clamores, dizendo:
Todos: Ouvi-nos, amado Senhor Jesus!
Leitor/a 1: Por toda a nossa Igreja, para que 
seja testemunha do amor de Jesus, rezemos!
Leitor/a 2: Por todas as pessoas que sofrem 
nos hospitais, nas prisões, no campo e na ci-
dade, nos acampamentos dos sem-terra e sem 
casa, nas ruas e nas favelas, para que encon-
trem em Deus e nos irmãos alívio e força, re-
zemos!
Leitor/a 3: Por todos nós, para que possamos 
crescer no conhecimento e no amor de Jesus, 
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rezemos!
(Preces espontâneas)

Dirigente: Rezemos, junto com Dom Hélder 
Câmara, um seguidor fiel de Jesus e que viveu 
para os pobres, a oração a seguir:
Todos: Concede-me, Senhor meu Deus, uma 
inteligência que te conheça, uma angústia 
que te procure; uma sabedoria que te reve-
le, uma vida que te agrade; uma perseve-
rança que te espera com confiança e que, 
enfim, te possua. Amém!

Gesto Fraterno
Dirigente: A exemplo de Jesus, somos convi-
dados a demonstrar nosso amor aos idosos ou 
doentes que se encontram em Casas de Re-
pouso, Lar dos Idosos ou em suas casas. Que 
tal organizar uma visita para escutar, conver-
sar e levar um pouco de conforto a eles? Essa 
visita pode ser com todo o grupo ou com al-
guns representantes...

(Conversar sobre a sugestão)

Deus abençoe

Dirigente: Nossos Bispos nos ensinam (Doc. 105 
da CNBB): “Os cristãos são chamados a serem os 
olhos, os ouvidos, as mãos, a boca, o coração do 
Cristo na Igreja e no mundo”. Diante de nossa 
grande missão, rezemos:
Todos: Inspirai, Senhor, as nossas ações e 
ajudai-nos a realizá-las, para que em vós 
comece e termine tudo aquilo que fizer-
mos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
Dirigente: Abençoe-nos o Deus todo podero-
so: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
Todos: Amém!
Todos (Canto): Conheço um coração tão manso, 
humilde e sereno / que louva o Pai por revelar 
seu nome aos pequenos. / Que tem o dom de 
amar, que sabe perdoar / que deu a vida para 
nos salvar. /: Jesus, manda teu Espírito para 
transformar meu coração :/


