
ENCONTRO 1 SETEMBRO 
Gl 3,26-29 

“Ser um só em Cristo” 
 

        Em COMUNIDADE, fortalecemos a esperança. 

 
1. ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 
a) Preparar o ambiente com a Bíblia, vela e fotos/imagens que lembrem o nosso batismo.  
 
Animador: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro para saborear a Palavra de Deus que é vida 
para todos nós! Na graça de Deus que nos reúne   num só corpo, como comunidade de fé, invoquemos a 
Santíssima Trindade, rezando: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 
Cantemos pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós e o nosso encontro: Vem Espírito Santo 
vem, vem iluminar... 

   
2. ACOLHER A PALAVRA 

Animador: Neste mês de setembro vamos rezar/refletir a Carta de São Paulo aos Gálatas, livro escolhido 
para o Mês da Bíblia  2021. A carta destaca a ação salvífica de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é dada 
não só aos cristãos vindos do judaísmo, mas a todos. Não há distinção e não há motivo de separação 
entre uns e outros: “pois todos vocês são um só em Cristo Jesus” (Gl, 3,28). Cantemos acolhendo a 
Palavra: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos 
acreditar.   

 

3. LER A PALAVRA: Gálatas 3, 26-29 (uma pessoa proclama o texto)  
 
4. ESCUTAR A PALAVRA – O que o texto diz em si? 

Animador: Através do batismo, as pessoas se revestem de Cristo. Nele, todas as barreiras são 
superadas. Destacar quais as palavras, gestos ou versículos que chamaram mais atenção na leitura 
do texto.   
 
5. MEDITAR A PALAVRA – O que o texto diz para nós? 

Animador: Somos filhos de Deus. Fazemos parte de um só Corpo. Acreditamos o suficiente nessa 
verdade? Por que ainda existem divisões entre nós? Como superá-las? 
 
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus? 

Animador: Este momento é de profunda intimidade com o Senhor. Falemos o que brota do nosso 
coração diante da riqueza da Palavra meditada. Deus deseja que falemos com Ele. 
 

7. VIVER A PALAVRA – O que o texto nos leva a fazer? 

Animador: A partir da Palavra que rezamos e meditamos, que compromisso (simples e viável) 

podemos assumir para que a Palavra de Deus seja sempre fonte de vida e unidade?  

 

8. ENCERRAMENTO 

Animador: O Apóstolo Paulo pedia aos cristãos que dessem graças a Deus em todo tempo e em 
todas as situações (cf. 1Ts 5,18). Por isso, vamos fazer um momento de silêncio, agradecendo pelo 
nosso encontro e pela presença de Deus entre nós (pausa). 
 
Leitor: Concluindo nosso encontro, rezemos a oração do Ano Vocacional Diocesano:  

Senhor Jesus,/ passaste ao largo do mar da Galileia/ e a muitos chamaste para estarem contigo e 

serem enviados em missão./ Nós te pedimos,/ passa hoje nas famílias e comunidades de nossa Terra 

Santa,/ olha as crianças, jovens e adultos,/ e repete o mesmo convite: “Segue-me”!/ Dá-nos a coragem 

para deixar tudo e seguir-te na radicalidade do caminho./ Faz que nosso SIM seja como o de Maria/ 

para sermos voz e testemunho de tua presença neste mundo./ Senhor,/ ajuda-nos a realizar com 

ousadia a vontade do Pai,/ sob o olhar atento e amoroso da Mãe Conquistadora/ e a proteção de São 

Miguel, na força do Espírito Santo./ Amém. 


