
ENCONTRO 1 OUTUBRO 
At 4,18-21 

“Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” 
 

        Em COMUNIDADE, fortalecemos a esperança. 

 
1. ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 
a) Preparar o ambiente com a Bíblia, vela, fotos/imagens de atividades missionárias, par de sandálias.  

 
Animador: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este encontro para rezar e refletir o lema do mês 
missionário “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). 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: “Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua 
presença de Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o 
que vimos e ouvimos” (Papa Francisco). Cantemos acolhendo a Palavra de Deus que ilumina o nosso 
caminhar de discípulos missionários: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz 
e verdade, precisamos acreditar.   
 

3. LER A PALAVRA: Atos dos Apóstolos 4,18-21 (uma pessoa proclama o texto)  
 
4. ESCUTAR A PALAVRA – O que o texto diz em si? 

Animador: Os apóstolos Pedro e João são perseguidos pelas autoridades judaicas, pois anunciam e 
testemunham a ressurreição de Jesus. 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: Diante das ameaças à missão, os apóstolos mantêm uma convicção: “não podemos deixar 
de falar das coisas que vimos e ouvimos”. O que nos ensina, nos motiva a convicção dos apóstolos 
Pedro e João? Temos anunciado/testemunhado a ação de Deus em nossa vida? O que temos falado? 
 
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus? 

Animador: Animados pela Palavra, rezemos a Oração do Mês Missionário: Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo,/ comunhão de amor, compaixão e missão./ Nós te suplicamos:/ derrama a luz da tua esperança/ 
sobre a humanidade que padece a solidão,/ a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia./ 
Concede-nos a coragem para testemunhar,/ com ousadia profética/ e crendo que ninguém se salva 
sozinho,/ tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo,/ missionário do Pai./ Maria, mãe missionária,/ 
e São José, protetor da família,/ inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança./ 
Amém.   
 
7. VIVER A PALAVRA – O que o texto nos leva a fazer? 

Animador: A partir da Palavra que rezamos e meditamos, sentindo-nos amados, chamados e 
enviados, como nos recorda o tema do Ano Vocacional Diocesano, que compromisso (simples e viável) 
podemos assumir para comunicar/testemunhar as maravilhas do Senhor?  
 

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: Após a ressurreição de Jesus, Maria assumiu a missão de ser mãe e cuidar dos discípulos e 
discípulas de todos os tempos. Em nossa Diocese, a Mãe Conquistadora continua a nos cuidar, por 
isso, estamos construindo-lhe um Santuário. No final do nosso encontro, rezemos a ela, pedindo que 
caminhe conosco: Ave Maria... 
  


