ENCONTRO 4

TEMPO PASCAL
Lucas 24,46-53

“Revestidos da força do alto, vamos em missão”
1. ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL
a) Preparar o ambiente com a Bíblia, a vela, a Cruz com o Ressuscitado e símbolos da missão
(sandálias, recorte de pegadas, fotos de atividades missionárias).
Animador: Irmãos e irmãs, na comunidade, sentimos a força de Jesus Ressuscitado. Com a certeza
de que Ele está em nosso meio e nos acompanha na missão, iniciemos o nosso encontro: 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, vem, vem, vem
Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor.
2. ACOLHER A PALAVRA
Animador: Estamos aqui para rezar, ouvir e refletir a Palavra de Deus. Ela ilumina nossa vida e
fortalece o nosso discipulado. Para acolher a Palavra, cantemos: A nós descei divina luz (2x). Em
nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus.
3. LER A PALAVRA: Lc 24,46-53 (uma pessoa proclama o texto)
4. ESCUTAR A PALAVRA – O que o texto diz em si?
Animador: Jesus promete o Espírito Santo, abençoa os discípulos e volta para junto do Pai. Antes,
porém, Ele abriu a mente dos discípulos para que entendessem o mistério de sua vida-morteressurreição e fossem testemunhas disso. 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: Hoje, nós devemos prosseguir no caminho da missão não apenas “olhando para o alto”.
Devemos anunciar o que Ele nos ensinou e viveu, a exemplo dos discípulos. A quem estamos
anunciando? O que anunciamos? Confiamos plenamente na “força que vem do alto”?
6. REZAR A PALAVRA – O que o texto nos faz dizer a Deus?
Animador: Alimentados pela Palavra, elevemos nossa oração a Deus. Façamos nossa prece e após
cada uma rezemos: Fortalecei-nos Senhor!
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 melhor anunciar/comunicar Jesus Cristo?
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...
Animador: Juntos, supliquemos a bênção do Senhor:
Todos: O Senhor nos abençoe e nos guarde!/ O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face/ e nos seja
favorável!/ O Senhor dirija para nós o seu rosto/ e nos dê a paz!/ O Senhor confirme a obra de nossas
mãos,/ agora e para sempre./ Amém!
Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, / Pai e Filho e Espírito Santo./ Amém!

