DEZEMBRO DE 2017 Emaús
1.
2.

3.

4.

CANTO:
Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor/ da flor nasceu Maria, de Maria o
Salvador.
O Espírito de Deus sobre ele pousará,/ de saber e entendimento este Espírito será./
De conselho e fortaleza, de ciência e temor,/ achará sua alegria no temor do Senhor.
Não será pela ilusão do olhar, do “ouvir dizer”,/ que ele julgará os homens, como é
praxe acontecer,/ mas aos pobres desta terra com justiça julgará,/ e dos fracos o
direito ele é quem defenderá.
Nesse dia, nesse dia, o incrível verdadeiro,/ coisa que nunca se viu: morar lobo com
cordeiro./ A comer do mesmo pasto tigre, boi, burro e leão,/ por um menino guiados
se confraternizarão.
Nesse dia, nesse dia, o Senhor estenderá/ sua mão libertadora pra seu povo resgatar./
Estandarte para os povos o Senhor levantará:/ ao seu povo, sua Igreja, toda a terra
acorrerá.

ORAÇÃO INICIAL:
Todos: Pai nosso que estais nos céus,
Coment.:Que habita em luz inacessível, altíssimo, distante. Mas íntimo, Pai, ou Papai,
com todo o carinho. Não meu, nosso, de todos.
Todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Coment.: A glória de Deus é a felicidade dos homens. O nome de Deus é santificado
quando o seu reinado acontece.
Todos:santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Coment.: O reinado de Deus é o reinado de todos, o reinado do povo. Onde reina o deus
Mercado, só têm vez os competentes, os expertos, os arrogantes.
Todos: Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como
no céu.
Coment.: A vontade de Deus é a felicidade do povo, é isso que faz acontecer o seu
reinado, que santifica o seu nome. Assim na terra como no céu.
Todos: Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada
dia nos dai hoje.
Coment.: O pão é o centro. As necessidades básicas estão no foco. Alimento é a
primeira. Pedimos para hoje, pensar muito no amanhã faz que um prejudique o outro.
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
Coment.: A vontade de Deus não está se realizando, porque nós erramos. Todos erram.
Temos que nos perdoar e seguir em frente.
Todos: Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido e não nos deixeis cair em tentação,
Coment.: O reino do deus Mercado nos apresenta todos os dias as suas tentações de
consumo, de competição, de individualismo, de poder e de riqueza.
Todos: E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Coment.: Ou do Mau, do Maligno, daquele ou daquilo que nos tenta e não nos deixa
contribuir para que o nome de Deus seja santificado assim na terra como no céu.
Todos: mas livrai-nos do mal. Porque Vosso é o reino, o poder e a glória para
sempre!

A REUNIÃO DO CAMINHO DE EMAÚS
Depois de se pôr a caminho ao lado dos dois discípulos, Jesus perguntou a eles
qual o assunto que os fazia conversar tão animadamente. O ponto de partida da reunião
do caminho não foi uma proposta ou sugestão de Jesus, foi aquilo que interessava aos
discípulos, aquilo que os animava e motivava. “Que assunto vocês estão conversando
tão animados?”. Foi a primeira intervenção de Jesus.
Poderemos fazer nossas reuniões pelo método VER – JULGAR – AGIR da
mesma forma, isto é, sem a sugestão de um fato da vida. O fato da vida será apresentado
pelo próprio grupo, será aquilo que o grupo todo está querendo conversar, o assunto do
momento, ou um problema ou dificuldade apresentado por algum dos participantes, se
não um pequeno fato, por mais simples e comum que seja, sugerido por um dos
membros e escolhido pelo grupo. Vamos entrar o Evangelho pela porta da vida.
Depois é VER as consequências e as causas. Perguntar primeiro as
consequências, procurar ver os resultados daquilo que poderia até parecer tão
insignificante, mas que tem também a sua força em outros acontecimentos e chega até
nós. Em seguida os porquês e os porquês dos porquês do fato que chamou a atenção do
grupo. E também se não estamos colaborando para essas causas.
Para acender a lâmpada, primeiro ligamos o fio terra, VER os fatos da vida, o
que está acontecendo no nosso meio. O fio terra bem enterrado no chão da vida, então a
luz vai acender bem. Depois ligamos o fio da corrente, a Palavra escrita de Deus, “que
não passa por nós sem deixar um sinal”. Aí a luz de Deus ilumina o nosso caminho.
Passando para o JULGAR, tentar descobrir no fato escolhido, nas suas causas e
consequências, onde se pode ver a graça, a gratuidade de Deus e a gratuidade do sincero
e verdadeiro amor ao próximo. E a presença do pecado, da cobiça de poder e de glória,
também precisa ser procurada, para se descobrir onde ela se encontra.
Entra aí a Palavra de Deus. Tentar encontrar no Evangelho do domingo próximo
alguma luz para iluminar esses acontecimentos com suas causas e consequências. Será
possível sempre encontrar uma luz, uma pista? Vamos tentar!
O AGIR deve brotar naturalmente, mas será bom dizer e deixar claro o que
vamos fazer diante daquilo que aprendemos do fato, de suas consequências, de suas
causas e da Palavra de Deus na vida e na Escritura.

Todas as reuniões
VER
- Que assunto o grupo gostaria de discutir hoje? Pode ser alguma notícia do Brasil ou do
mundo ou algum acontecimento do lugar, da vida de alguém do grupo ou algum
acontecimento simples do dia a dia que chamou a atenção.
- O grupo escolhe o fato que será discutido na reunião. Procurar entender melhor o que
aconteceu.
- Quais as consequências ou resultados que ficam deste fato ou de acontecimentos
semelhantes? Essas consequências chegam até nós?
- Causas: Por que aconteceu isso? Por que acontecem coisas assim? Quais os porquês
dos porquês? Nós não estamos colaborando com as causas desse problema?

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura

Semana entre 26 de novembro e 03 de dezembro

VER
Escolher um fato
Ver suas consequências
Ver suas causas ou porquês

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Antes de ler o Evangelho:Jesus falou da destruição de Jerusalém, que estava bem
próxima de acontecer. Isso lembra o momento final e decisivo da nossa vida. Quando
será para cada um, a vinda de Cristo?
Aclamação:
A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós!(bis)
1. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor,
2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda em seu coração.
(ou a escolher)
1. Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia!/ Sua Palavra é alimento que dá a Vida, aleluia!
Glória a ti, Senhor, toda a graça e louvor! (bis)
2. A mensagem da alegria ouviremos, aleluia!/De Deus as maravilhas cantaremos, aleluia!

(ou a escolher)
1. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça/ e tudo mais vós será acrescentado aleluia,
aleluia.
2. Nem só de pão, o homem viverá, mas de toda a palavra/ que procede da boca de Deus,
aleluia, aleluia.
3. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê:/ não é o servo maior que o
Senhor, aleluia, aleluia.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos (13,33-37)
Ler da própria Bíblia
1. Quem é esse patrão que viaja, deixa a casa entregue aos empregados, distribui a tarefa
para cada um e ao porteiro manda vigiar?
2. Quem são os empregados e quem é o porteiro? Só alguns? Todos?
3. O que significa que o porteiro deve ficar vigiando?
4. Que significa a volta do patrão, que não tem dia nem hora marcada?
5. O Evangelho ajudou a entender melhor o fato que comentamos? O fato ajudou a
entender o Evangelho?

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer diante daquilo que aprendemos.

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir a graça de preparar a vinda de Cristo servindo aos irmãos. Oremos!
(Silêncio)
 Deus , nosso Pai, só fazendo o que devemos é que vamos ao encontro de Jesus, que
esperamos. Ajudai-nos a servi-lo em nossos irmãos, para sermos os benditos que ele
chamará para o reino de seu Pai. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo que convosco vive
na unidade do Espírito Santo.

 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos
caminhos do seu Reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Semana entre 03 e 10 de dezembro

VER
Escolher um fato
Ver suas consequências
Ver suas causas ou porquês

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Antes de ler o Evangelho:O Evangelho de Marcos é só o começo da Boa Noticia que é
ter Jesus como Messias. Com seu jeito de se vestir e de se alimentar, João Batista é um
começo e um chamado para a mudança de mentalidade.
Aclamação:(a escolher)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos (1,1-8)
Ler da própria Bíblia
1. Se aqui é só o começo da Boa Notícia, como ela deve continuar?
2. Será boa notícia dizer que alguém (Jesus) que nasceu como um cigano e morreu
como um criminoso é o Cristo, o Messias, a salvação da humanidade? Boa notícia
para quem?
3. Isaías falava da volta do cativeiro da Babilônia. Suas palavras servem para João
Batista e para a chegada de Jesus? (vv. 2-4)
4. A palavra conversão quer dizer mudança de rumo na vida, mudança de cabeça. A
própria figura de João, que começou a aparecer no deserto, diz que mudança é essa
que deve acontecer para a chegada de Jesus? (v. 6)
5. Quando se fala em Natal, em que é que a maioria pensa? É em comida e roupa
semelhantes à comida e à roupa do João Batista?
6. João se dizia muito importante? (vv. 7-8)
7. O Evangelho nos ajudou a entender melhor os fatos que comentamos? Os fatos
ajudaram a entender melhor o Evangelho?

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer diante daquilo que aprendemos.

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir a Deus que as nossas preocupações não atrapalhem, mas ajudem a
preparar a vinda de Cristo. Oremos! (Silêncio)

 Senhor, vós sois misericórdia, nós vos pedimos que os nossos deveres no mundo não nos
dificultem encontrar o vosso Filho que vem, mas, instruídos pela vossa sabedoria, nós
participemos de sua vida. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos
caminhos do seu Reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Semana entre 10 e 17 de dezembro

VER
Escolher um fato
Ver suas consequências
Ver suas causas ou porquês

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Aclamação:(a escolher)
Antes de ler o Evangelho:O Evangelho ainda fala de João Batista. Pensavam que seria
ele o Messias esperado. Vamos ouvir como ele reage.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (1,6-8.19-28)
Ler da própria Bíblia
1. Quem era o homem enviado por Deus? (v. 6)
2. Ele era a luz? Para que veio ao mundo? (v. 7-8)
3. João aceitou a ideia de ser o Cristo ou o Messias esperado? (vv. 19-20)
4. Informação: Diziam que antes da chegada do Messias, Elias voltaria, pois ele tinha
sido arrebatado para o céu num carro de fogo. Pergunta: João aceita a ideia de ser
Elias que voltou? (v. 21)
5. Informação: Em Deuteronômio 18,15 está dito que Deus um dia iria enviar um
profeta semelhante a Moisés. Pergunta: João aceita ser o esperado Profeta
semelhante a Moisés? (v. 21)
6. Afinal, quem João Batista diz ser? (v. 23)
7. João se considera semelhante a Jesus? (vv. 26-27)
8. O fato da vida ajudou a entendeu o Evangelho? O Evangelho ajudou a entender o
fato que comentamos?

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer diante daquilo que aprendemos.

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir que a gente possa celebrar com verdadeira alegria a chegada da
salvação. Oremos! (Silêncio)

 Ó Deus de bondade, olhai o vosso povo que espera com fé o santo Natal. Com a vossa
ajuda, queremos celebrar com alegria a vinda do Salvador. Por Nosso Senhor Jesus Cristo...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos
caminhos do seu Reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Semana entre 17 e 24 de dezembro

VER
Escolher um fato
Ver suas consequências
Ver suas causas ou porquês

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Antes de ler o Evangelho:No Evangelho de São Lucas o anúncio do Nascimento de
Jesus é feito a Maria, mulher, jovem, pobre e da roça. Seu filho realizará as melhores
esperanças dos mais humildes do seu povo e da humanidade toda.
Aclamação:(a escolher)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (1,26-38)
Ler da própria Bíblia
1. Informação: Quando o Anjo Gabriel anunciou a Zacarias, homem já idoso e
sacerdote, o nascimento de João Batista, ele estava em Jerusalém exercendo sua
função no Templo. Pergunta: Maria quem era e onde estava? (vv. 26-27)
2. Nós dizemos que Maria nunca teve pecado, a gente pode ver isso na saudação do
Anjo? (v. 28)
3. Maria entendeu a saudação do Anjo? (v. 29)
4. Será que Deus iria se interessar por uma moça pobre, lá daquele fim de mundo?
Teria coragem de dar a ela alguma tarefa? (vv. 30-33)
5. Zacarias, quando o anjo lhe disse que sua mulher teria um filho, não acreditou e
pediu uma prova. Maria também duvidou ou só pediu uma explicação? (v. 34)
6. O Anjo deu a explicação que Maria pediu? Será que deu também uma prova, que ela
não havia pedido? (vv. 35-37)
7. Quando Maria disse que aceitava a tarefa, o Anjo fez o quê? (v. 38) Por quê?
8. Este Evangelho nos ajudou a entender o fato que comentamos? O fato ajudou a
entender o Evangelho que comentamos?

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer diante daquilo que aprendemos.

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso

 C.: Pedir que, celebrando o Natal, passemos pelas lutas da cruz para chegar à vitória
da ressurreição. Oremos! (Silêncio)
 Senhor, pelo anúncio do anjo soubemos que o vosso Filho divino, se fez homem como nós.
Dai-nos, então, esta graça, que sua morte de cruz nos conduza, passo a passo, para a glória
da ressurreição. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos
caminhos do seu Reino. Amém.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Semana entre 14 e 31 de dezembro

VER
Escolher um fato
Ver suas consequências
Ver suas causas ou porquês

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
L. 5: Antes de ler o Evangelho:Segundo São Lucas, quarenta dias depois de nascido,
Jesus está em Nazaré. A família é pobre e observa fielmente a Lei de Deus, vai a
Jerusalém para apresentar o menino e para o ritual de purificação da mãe. Dois idosos,
um homem e uma mulher falam sobre Jesus.
Aclamação:(a escolher)
L. 5: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (2,22-40)
Ler da própria Bíblia
1. Informação: Todo menino judeu deve ser circuncidado ao oitavo dia de vida.
Depois, ao se completarem quarenta dias do nascimento (Lv 12) a mãe deve se
apresentar ao sacerdote para os ritos de purificação. O primeiro filho pertence a
Deus (Ex 13,2.12 e 15) e deve ser resgatado com o sacrifício de um animal.
Pergunta: Jesus seguiu as leis de sua religião judaica? (22-24) Por que será?
2. Maria e José eram ricos ou eram pobres?
3. Informação: Simeão significa atenção, atendimento, quer dizer que Deus escutou,
atendeu ao seu pedido. Pergunta: Quem era esse Simeão que aparece na estória? (vv.
25-28)
4. Em seu cântico, Simeão diz que Jesus veio realizar a esperança só dele e dos
israelitas fiéis a Deus? (vv.29-31)
5. Qual a reação de Maria e José à fala de Simeão? (v. 33)
6. Simeão só falou de Jesus coisas agradáveis? (vv. 34-35) Isso tem a ver com o
assunto do fato da vida que nós discutimos?
7. Além deste homem, mais alguém falou sobre Jesus? (vv.36-38)
8. Esses acontecimentos mexeram com as cabeças de Maria e de José? (vv. 39-40)
9. Este Evangelho nos ajuda a entender o fato que comentamos? O fato nos ajuda a
entender o Evangelho que comentamos?

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer diante daquilo que aprendemos.

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir pelas nossas famílias e por todas as famílias do mundo. Oremos!
(Silêncio)
 Ó Deus vós nos destes a família de Jesus, Maria e José como exemplo para nossas
famílias. Dai-nos seguir esses exemplos em nossa vida familiar, para que um dia, estejamos
todos juntos na casa do Pai. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos do
seu Reino. Amém.

