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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!

Semana entre 26 de novembro e 03 de dezembro
Canto(p. 1 ou a escolher)
Oração inicial (p. 1)

VER
Fato da vida
Leitor 1:Um grupo que se apresenta como de “leigos católicos, apostólicos, romanos”
divulgou um folhetinho onde se diz que dia 12 de fevereiro de 2012, o Anticristo iria se
manifestar ao mundo, o Papa, então, fugiria do Vaticano, escondendo-se em diversos
países, inclusive no Brasil. Pouco depois começaria a 3ª guerra mundial, e o mundo
acabaria no dia 21 de dezembro de 2012. Há outros detalhes com datas previstas e
confirmadas com citações da Bíblia. Até agora nada disso aconteceu. Já ouviram que o
mundo está prestes a acabar, que o fim está próximo? (Conversar)
Consequências, os resultados
L. 3:Quais as consequências de só falar em fim de mundo próximo? Quem pensa assim,
pensa no futuro, no que pode construir de bom, para o dia de amanhã? Pensa nas outras
pessoas, ou só pensa em si mesmo, em escapar sozinho da condenação? Isso não pode
virar uma neurose, que trava a pessoa e não a deixa agir corretamente e fazer a sua parte
na construção de um mundo melhor? Ou ajuda a viver melhor? (Conversar)
Causas, os porquês
L. 2: O que faz pensar que o fim do mundo está próximo? A humanidade não terá
passado por situações tão ou mais complicadas do que as de hoje? Quem divulga essa
ideia de que o fim está próximo tem nisso algum interesse? Qual será? Mostrar-se
melhor do que os outros? Conquistar mais gente para a maneira de pensar do seu
movimento ou de sua religião? (Conversar) Será pelo gosto de prever catástrofes ou
castigos terríveis para uma humanidade que acham que está perdida? Será que estão
com medo da solidão da morte e querem ver todos morrerem juntos? Não basta pensar
que o meu fim pode estar mais próximo do que o de todos os que estão aqui?
(Conversar)

JULGAR
O pecado e a graça
L. 4: Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e também da graça ou
gratuidade de Deus nessa história toda? (Conversar)
E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e dono do mundo,
também está presente, não? (Conversar)
A Palavra de Deus
L. 5: 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 escolher)
L. 5: 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
tarefas 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
L. 6: O que podemos fazer para que a gente aprenda a olhar mais para o futuro e seja
capaz de buscar entender e realizar melhor a tarefa que Deus lhe deu? Como podemos
contribuir para tirar das cabeças das pessoas essa ideia de fim de mundo próximo?
(Conversar)

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
Canto(p. 1 ou a escolher)
Oração inicial (p. 1)

VER
Fato da vida
Leitor 1:Já estamos na época do Natal, o clima de Natal aparece nos enfeites, nas lojas
decoradas, nos papais noéis, em toda a parte. A chegada de Jesus é uma boa notíciapara
quem? Para o comércio? Para as crianças que vão ganhar presentes? Para os adultos que
vão festejar? Para as crianças que não vão ganhar nada? Para os adultos que não vão
festejar? (Conversar)
Consequência, os resultados
L. 3: Quais as consequências boas e ruins de, com o presépio, a celebração do
nascimento de Jesus ter ganhado uma importância tão grande?Conseguiu trazer para o
mundo um pouco do espírito de pobreza de São Francisco? Aprendemos a consumir
menos para sobrar mais para os que não têm? (Conversar)
Causas, os porquês
L. 2: Por que, como vocês disseram, a chegada do Natal é boa notícia para o comércio?
Só para o comércio? Por que? (Conversar) Há gente que não gosta do Natal. Por que
será? (Conversar) Quem fez o Natal tornar-se uma festa tão importante e tão doce, que
criou uma forte tradição de celebração familiar, foi São Francisco. Ele combatia a
riqueza dentro da Igreja, por isso inventou o presépio, Jesus nascendo na maior pobreza.
Na Europa, de onde herdamos as tradições, é inverno rigoroso e ninguém sai de casa,
por isso a festa ganhou esse caráter familiar. Isso influiu no Natal que temos hoje? Por
que o Natal (ou a vinda de Jesus) não é boa notícia para os pobres? (Conversar)

JULGAR

O pecado e a graça
L. 4: Onde podemos encontrar algum sinal da fé, do amor ao próximo e da graça, a
gratuidade, de Deus nessa história toda?(Conversar)
E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e dono do mundo,
também está presente, não? (Conversar)
A Palavra de Deus
L. 5: 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)
L. 5: 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
L.6: Que podemos fazer para mudar nossa cabeça a fim de acolhermos Jesus, pobre e
mal visto pelos chefes? É possível mudar a fartura e gastança em austeridade e
economia? Como mudar a arrogância em humildade, a exibição em modéstia, o
egoísmo em amor ao próximo, o individualismo em solidariedade? (Conversar)

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
Canto(p. 1 ou a escolher)
Oração inicial (p. 1)

VER
Fato da vida
Leitor 1:Eduardo é um sonhador. Vive sonhando um dia ser ator e tornar-se uma estrela
internacional. Tudo o que ele faz é para se exibir, adora ser o centro das atenções,
acredita que fazendo bonito conseguirá o topo.
Conhecem fatos semelhantes? (Conversar)
Consequência, osresultados
L. 3: Quais as consequências, para aqueles que fazem de tudo para chamar a atenção e
que nunca recebem os aplausos que acham que mereceriam? Essa doença pode ser
contagiosa? Se ninguém quer saber de trabalhar discretamente, sem aparecer, quais as
consequências para a caminhada das comunidades cristãs e da própria humanidade?
(Conversar)
Causa, os porquês
L. 2: Por que será que é tão comum as pessoas só pensarem em aparecer e fazer bonito?
Que interesse existe nisso? Por que, para tantas pessoas, o não aparecer, não dar show, é
uma situação insuportável? Precisam estar em evidência. Sofrem muito quando não
recebem elogios, quando não são aplaudidos. Por que a pessoa acha que quem não
brilha, quem não faz sucesso, quem não aparece, não existe? (Conversar)

JULGAR
O pecado e a graça
L. 4: Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e também da graça ou
gratuidade de Deus nessa história toda? (Conversar)
E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e dono do mundo,
também está presente, não? (Conversar)
A Palavra de Deus
Aclamação:(a escolher)
L. 5:Antes de ler o Evangelho:O Evangelho ainda fala de João Batista. Pensavam que
seria ele o Messias esperado. Vamos ouvir como ele reage.
L. 5: 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

L. 6: Como poderemos desfazer as ideias de competição e de grandeza que entram na
cabeça da gente sem que a gente mesma perceba? Se nós achamos que nada podemos
fazer, qual o motivo da nossa incapacidade? (Conversar)

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
Canto(p. 1 ou a escolher)
Oração inicial (p. 1)

VER
Fato da vida
Leitor 1: Margarida, jovem, de família humilde da zona rural, filiou-se a um partido
político. Numa reunião do partido, já iniciando os preparativos para a próxima eleição,
ela disse que gostaria de se candidatar a algum cargo, pois queria também dar a sua
contribuição para solucionar os problemas do lugar. O presidente do diretório disse-lhe:
“Deixa de loucura, menina! Será que alguém vai dar respeito a uma moça pobre, da roça
e sem estudo igual a você?”. Conhecem fatos semelhantes? (Conversar)
Consequências, os resultados
L. 3: Se só os respeitáveis senhores de alta classe têm o direito de influir nos rumos da
sociedade, essa sociedade estará a serviço de quem? E se, como disse o presidente do
diretório, ninguém leva a sério a mulher, jovem e, ainda, pobre e da roça, quais as
consequências? Se todo o mundo pensa que é assim mesmo que deve ser, quando é que
os jovens e os pobres vão ter alguma influência? E se os pobres e os jovens não podem
ter influência, para que lado caminha o mundo? (Conversar)
Causas os porquês
L. 2: Por que as pessoas mais simples não merecem ser levadas a serio? Por que só as
pessoas de alta classe merecem consideração? Algum interesse econômico está por trás
disso? As diferenças de classes sociais também influem nisso? Haverá também aí um
interesse político, o de manter o poder sempre nas mãos dos mesmos? É o pensamento
comum e a televisão confirma que quem é jovem, mulher e pobre não tem o direito de
abrir a boca? (Conversar)

JULGAR
O pecado e a graça
L. 4: Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo, da graça ou
gratuidade de Deus nessa história toda? (Conversar)
E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e dono do mundo,
também está presente, não? (Conversar)

A Palavra de Deus
L. 5: 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)
L. 5: 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
L. 6: Como podemos fazer para mudar a cabeça nossa, que só acreditamos nos
“senhores responsáveis e de alta classe”? Como aprender a valorizar mais o pequeno?
(Conversar)

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 24 e 31 de dezembro
Canto(p. 1 ou a escolher)
Oração inicial (p. 1)

VER
Fato da vida
Leitor1:“Ó pai, eu queria te contar uma coisa.” – “Agora não, agora não! Olha lá! Olha
lá! Quase foi gol! Deixa eu ver meu futebol sossegado! Vai brincar!”

“Mãe, sabe, lá na escola...” - “Outra hora! Agora quero descansar um pouco e
ver minha novela. Depois a gente conversa!”.
- “Depois que eu voltar, agora eu estou saindo para o trabalho.”
–“Tem muito serviço me esperando, depois a gente conversa!”.
Uma menina de oito anos entrou numa rede social, recebeu um convite para ser
atriz e por pouco não se tornou mais uma vítima de pedofilia. Conhecem fatos
semelhantes? (Conversar)
Consequências, os resultados
L. 3:Quais as consequências disso para os filhos? Depois, para os pais que se sentem
fracassados na educação dos filhos, quando algum se envolve com drogas, por
exemplo? E, para a sociedade como um todo, haveria também consequências?
(Conversar)
Causas os porquês
L. 2: Por que tanta dificuldade em dar atenção aos filhos? É pelo interesse econômico:
trabalhar, trabalhar para levar cada vez mais dinheiro para casa, pois as exigências são
cada vez maiores? É porque conversas de adolescentes ou crianças não interessam a
adultos? É porque quem manda são os pais e os filhos só têm que obedecer? É porque
todo o mundo faz assim? Por quê? Por quê? (Conversar)

JULGAR
O pecado e a graça
L. 4: Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e também da graça ou
gratuidade de Deus nessa história toda? (Conversar)
E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e dono do mundo,
também está presente, não? (Conversar)
A Palavra de Deus
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
L. 6:Quepodemos fazer para melhorar essa situação nas nossas famílias? Os Grupos de
Reflexão podem ajudar ou já estão ajudando? Como melhorar nossa influência nesse
espaço das famílias? Envolver as famílias todas em nossas reuniões? Que mais?
(Conversar)

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.

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

