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Introdução:
Vivemos em tempos de-

safiadores, neste tempo 
de Pandemia do nova co-
rona vírus (COVID-19). Es-
tamos caminhamos expe-
rimentando a presença 
do Ressuscitado no meio 
de nós. Não estamos so-
zinhos! Por isso, e assim, 
sempre é tempo da gra-
ça do Senhor. Desde o dia 
20 de Março de 2020,es-
tamos celebrando sem a 
presença dos fiéis em nos-
sas celebrações, as Igrejas 
permaneceram sempre 
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abertas como espaço de 
acolhida e oração, vivendo 
este tempo do distancia-
mento social. Perceberem 
conheço que nenhuma 
Paróquia ficou no imobi-
lismo, mas que cada res-
pectivo padre, como zelo-
sos pastores, procuraram 
manter viva a fé, a espe-
rança e promover a ca-
ridade entre os fiéis sob 
suas responsabilidades, 
lançando-se, sem medo, 
com seriedade e compro-
metimento, responder 
aos desafios atuais. Reco-
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nheço com gratidão e lou-
vor a Deus a grande cola-
boração dos fiéis leigos e 
leigas, especialmente, os 
agentes da PASCOM de 
nossa Diocese, pela dedi-
cação, empenho, criativi-
dade, sacríficos para fazer 
chegar à boa notícia do 
evangelho através das re-
des sociais.

Nestes últimos dias in-
tensificamos o exercício 
sinodal da escuta através 
dos Vicariatos, Comitê 
Diocesano para este tem-
po de Pandemia, consul-
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tas a vários profissionais 
da área da Saúde, espe-
cialistas, infectologistas, 
assistentes sociais, psico-
pedagogas, psicólogos, 
clero, Vida Religiosa Con-
sagrada, levando em con-
sideração nossa complexa 
conjuntura, as Orienta-
ções da OMS, CNBB Na-
cional e Regional NE 5, a 
Portaria da Casa Civil, no 
38 de 10/06/2020, do Go-
verno do Estado do Ma-
ranhão, particularmente 
o Anexo, “Protocolo Espe-
cifico de medidas sanitá-
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rias segmentadas, Orga-
nizações Religiosas” e os 
decretos municipais, con-
siderando que a vida hu-
mana é um dom que pre-
cisamos cuidar, defender, 
amparar, proteger desta 
a concepção até o último 
momento de sua existên-
cia, por amor ao Reba-
nho que se encontra nesta 
porção do Povo de Deus 
na Diocese de Grajaú, 
buscando o bem e a salva-
ção das almas, neste tem-
po de COVID 19, sentido o 
sofrimento e o desejo dos 
nossos fieis.
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Objetivo Geral:
Viabilizar com maior em-
penho e dedicação a im-
plementação e realização 
do Projeto Diocesano de 
Formação dos Discípulos 
Missionários em tempo 
de Covid 19: Quem Ama 
Cuida, a saber:

Objetivo Específicos: 
Conscientização da neces-
sidade do uso dos proto-
colos Essenciais ao cuida-
do da Vida em tempo de 
Pandemia.



10

Metodologia: Será feito 
por etapas com formação, 
com grupos, pastorais, pa-
dres e religiosos(a) orien-
tação e cuidado com os 
ambientes utilizados para 
maior segurança aos fiéis.

Material: Bíblia, textos, 
cantos, vídeos e outros.

Cronograma de Execução:
Primeira Etapa: de 14 a 
31/07: Pedagogia do Pro-
cesso: CUIDAR em tempo 
de Pandemia:
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• Preparar os espaços:  
Higienização das Igrejas, 
Capelas das comunida-
des urbana e rural;

• personalizar os acentos 
(indicativo), organizar e 
priorizar possíveis áreas 
abertas para

• celebrações, sacristia, 
banheiros, Salão Paro-
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quial, Secretaria, Lava-
bos, Totem de Álcool em 
Gel....

Segunda Etapa: de 01 a 
30 de agosto: Formação 
dos Discípulos Missioná-
rios: formação, conscien-
tização, rotinas, interna-
lização de valores com 
todos os envolvidos no 
processo (encontros espe-
cíficos com cada comuni-
dade, pastoral, movimen-
to, grupo, funcionários e 
voluntários). Com ajuda 
de profissionais e temas 
transversais;
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31 de agosto:

Missa Crismal
• Paróquia Santa Cruz, às 
10:30 Celebração da Eu-
caristia (Protocolo pró-
prio para participação);
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Terceira Etapa: de 01 a 30 
de setembro: Reabertu-
ra Gradual (Matriz 30%); 
Celebrações com as Pasto-
rais, Grupos, Movimentos, 
Comunidades. Celebração 
das Exéquias fica por tem-
po indeterminado proibi-
do levar o caixão na Igre-
ja. Poder ser realizado em 
casa, lugares apropriados, 
capela do cemitério, vela-
tórios;
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Quarta Etapa: de 01 de 
outubro a 31 de dezem-
bro 2020: Reabertura 
com 50% de participa-
ção dos fiéis; Celebração 
do Batismo, Casamento, 
Crisma; Os Festejos acon-
tecerão sem Procissões e 
sem o festejo Social po-
dendo acontecer através 
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de Delivery e Drive THRU; 
e realização das Reuniões 
presenciais das Pastorais, 
Movimentos, Grupos;

Quinta Etapa: Realização 
das Assembleias dos Vi-
cariatos em novembro:
1. Vicariato São João: 
13/11
2. Vicariato São Marços: 
14/11
3. Vicariato São Mateus: 
20/11
4. Vicariato São Lucas: 
21/11
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Sexta Etapa: Realização 
das Assembleias nas Pa-
roquias e Áreas Pastorais: 
de 01 a 15 de dezembro; 
enviando o relatório para 
o Secretariado de Pas-
toral Diocesano até dia 
18/12/20.

Sétima Etapa: Envio do 
Cronograma Diocesano 
até dia 23.12.20.
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No Horizonte de nosso 
caminhar como Discípu-
los Missionários temos 
um bonito processo, um 
caminho a ser percorrido 
com grandes desafios... 
Exigirá de todos espíri-
to de parceria, partilha, 
escuta, discernimento, 
avanços e retrocessos, se 
for necessário... Não te-
mos receitas... Carrega-
mos a certeza de que pre-
cisamos caminhar como 
discípulos missionários 
em processo sinodal.



19

Dado e passado na Cúria 
Diocesana, na Episcopal 
Cidade Grajau- MA.

Grajau 16 de julho de 
2020 – Dia Nossa Senhora 
do Carmo.

REGISTRADO:

Livro 01 de Decretos No 11/20
Protocolo DOC-C- 11/2020
DECRETO No 11/20
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“ARDIA O NOSSO      
CORAÇÃO QUANDO 

ELE NOS FALAVA PELO 
CAMINHO”.
(Lc 24,32)

1º ENCONTRO
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Ambientação: Bíblia, mo-
delo de uma máscara, ál-
cool gel, água bacia, sa-
bão e a criatividade.

“HÁ ESPERANÇA NO     
CAMINHO!” (Fora do     
espaço)

Dirigente: Iniciemos nos-
so encontro em prepara-
ção para reabertura com 
retorno gradual da nossa 
vida paroquial e pastorais, 
em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo.
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Canto:

Leitor 1: Estamos juntos 
numa caminhada. É o ca-
minho da Igreja que quer 
reabrir com melhores cui-
dado com a vida.

Leitor 2: O Caminho da 
nossa paroquia/ Diocese 
vai definindo o seu rosto e 
sua missão neste momen-
to único e singular de Pan-
demia.
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Leitor 3: Era Domingo na 
Palestina. Fazia três dias 
que Jesus tinha morrido. 
Muitos estavam eufóricos 
e aliviados: “haviam ca-
lado aquele que os inco-
modava.” Outros estavam 
tristes e abatidos. Morre-
ram suas esperanças.

Todos: Tudo era silen-
cio e abandono. Estava 
na hora de voltar para 
casa… voltar para o seu 
mundo… retomar ao que 
era antes…a abertura das 
Igrejas, Missas e outros. 
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(INICIAR A CAMINHADA 
EM SILENCIO, A BIBLIA VAI 
À FRENTE)

Leitor 4: Entre tantos que 
voltavam para casa, ha-
via os padres, Religiosos, 
Bispo e Leigos da das pa-
roquia, pastorais da Dio-
cese de Grajau. Deixaram 
Jerusalém/suas paroquias. 
Cabeça baixa, olhos per-
didos, eles caminhavam 
para o recolhimento da 
Quarentena… voltam para 
seu mundo interior, seu 
isolamento… voltam à an-
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tiga vida de seminário, si-
lencio, oração e contem-
plação… tudo não passou 
de uma ilusão a mais…

Leitor 5: De repente, 
como que do nada, surge 
alguém caminhando com 
eles. (JESUS começa a ca-
minhar)

Coordenador(a): (JESUS): 
Bom dia! Que bom ver vo-
cês por aqui! Estava mes-
mo precisando de compa-
nhia. Mas vocês parecem 
tão tristes… sobre o que 
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vocês vão tratar nesses 
dias de distanciamento e 
que não nos encontramos 
presencialmente, para es-
tarem assim?

Leitor 1: Você não sabe o 
que aconteceu? Mas, não 
é possível! Acho que só 
você não está por dentro 
dos últimos acontecimen-
tos nas nossas paróquias… 
cidades.... Estado....Pais...
Mundo. (Pausa)

Leitor 2: Jesus sabia. Mas 
queria ouvir deles. Jesus 
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sabe de nossa vida. Co-
nhece nossos pensamen-
tos, nossas angustias e 
esperanças, mas gosta de 
nos ouvir.

Dirigente: Vamos falar um 
pouco com Ele, bem in-
timamente, com o nosso 
coração?

• Vamos dizer a Ele sobre 
o que estamos conver-
sando ultimamente.

• Quais são os nossos as-
suntos… As coisas que 
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preenchem nossa vida, 
nossos encontros, traba-
lhos, o nosso campo de 
ação em nossa comuni-
dade Eclesial nesses me-
ses atípico a nossa rotina.

• Quais foram os medos 
nesse período de Pande-
mia. (Pausa)

(Pode se fazer um dese-
nho de uma mascara e 
deixar que eles escrevam, 
pense olhando com essa 
simbologia tão presente 
nos dias vividos em qua-
rentena)
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Partilha breve.

Leitor 3: Depois de relatar 
tudo o que estava acon-
tecendo, os discípulos 
deixam escapar um desa-
bafo: “Nós esperávamos 
que ele fosse mesmo o 
Salvador” … Que iria mu-
dar nossas vidas, nos tirar 
desse regime de opressão 
e sofrimento, acabar com 
o Império Romano, e fos-
se para nós um Rei dife-
rente, mas tudo morreu 
com Ele.
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Leitor 4: Nos também te-
mos nossas decepções, 
nossas frustrações, nosso 
desanimo, nossos cansa-
ços. Esperávamos que a 
unidade fosse maior nos 
grupos da paróquia, na 
Diocese nesse período de 
Isolamento e distancia-
mento Social.

Leitor 5: Vamos pensar 
um pouco e desabafar in-
timamente com Deus. O 
que nos angustia nos in-
comoda e nos impede 
de caminhar, e assumir o 
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Chamado de Deus nesses 
dias, meses, de experiên-
cia de deserto? (Pausa)
(Colocar palavras das 
máscaras que nos impe-
dem de assumir os pro-
jetos e quimas-las ou co-
locar numa vasilha com 
água, Desânimo, decep-
ção, angústia, medo, co-
modismo etc.)

Canto: 

Leitor 1 – Apesar de todas 
as decepções, os discípu-
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los não perdem a espe-
rança. Debaixo das cinzas, 
há sempre uma brasa que 
arde, uma chama que fu-
mega, e Deus sustenta 
esta chama.

Leitor 2 – É verdade que 
algumas pessoas do nosso 
grupo nos deram um pou-
co de desesperança: al-
guns contraíram o Convid 
19, outros morreram, ou-
tros perderam familiares, 
amigos.
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Leitor 3 - Porem, mulhe-
res foram ao túmulo, não 
encontraram o corpo de 
Jesus e voltaram dizendo 
que tinham visto anjos, e 
estes afirmaram que Jesus 
está vivo. Outras pessoas 
foram lá e confirmaram o 
que elas disseram. Só não 
viram Jesus.

Leitor 4: Apesar do clima 
de sofrimento e de morte, 
havia sinais de vida, sinais 
de ressurreição nas pasto-
rais e grupos da Paroquias 
da Diocese. Nossa vida 
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também é assim: no meio 
de tanta coisa que inco-
moda e faz sofrer, há mui-
tos sinais de vida, muitos 
motivos para manter a es-
perança. Há sempre uma 
brasa que arde, uma cha-
ma que nos aquece, uma 
força que convida a conti-
nuar.

Dirigente: Quais são nos-
sas esperanças, sinais de 
vida e ressurreição que 
experimentamos em nos-
sa vida, na família, comu-
nidade e na própria so-



36

ciedade, nesses meses de 
Pandemia? (Pausa)

Leitor 5: Jesus chamou a 
atenção dos discípulos.

Condenador(a)/ JESUS: 
“Como vocês demoram 
para entender e acredi-
tar”.

Dirigente: Será que somos 
assim também? Ficamos 
atentos aos sinais, aos 
chamados e aos recados 
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que a vida nos dá? (Pau-
sa)

Leitor 1: Depois eles co-
mentaram:  “o nosso co-
ração ardia, quando nos 
falava pelo caminho. ” A 
Palavra de Deus faz o nos-
so coração arder? A graça 
mexe com a gente? (Pau-
sa)

Leitor 2: Quando chega-
ram perto de Emaús, Je-
sus fez de conta que ia 
continuar o caminho sozi-
nho. Eles disseram:
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Condenador: “Fica com a 
gente, Senhor”! A noite 
já está chegando… E seria 
um prazer partilhar com 
você a nossa mesa.

Leitor 3: Jesus aceita o 
convite e fica com eles. 
Durante a refeição, aben-
çoa o pão e partilha com 
eles. Seus olhos se abrem, 
e eles reconhecem que é 
o próprio Jesus que está 
com eles. Vivo e presente. 
Fazendo parte de seu ca-
minho.
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Coordenador(a): (JESUS): 
Partilha da Palavra. (silên-
cio)

Leitor 4: Logo que toma-
ram consciência de que 
Jesus estava vivo e cami-
nhava com eles, os dis-
cípulos voltam correndo 
para Jerusalém. Esquecem 
o cansaço, o sono, o desâ-
nimo, a distância: é pre-
ciso anunciar, e anunciar 
logo, que Jesus está vivo, 
que a esperança não mor-
reu, que o caminho con-
tinua, que o ideal perma-
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nece, que a semente deve 
ser lançada.

Dirigente: Que a Fé nos 
empurra para missão, e 
que acreditamos em Je-
sus Cristo, acreditamos 
no Reino, acreditamos na 
vida.

Leitor 5: É por isso que es-
tamos aqui. Fomos esco-
lhidos, amados e chama-
dos por Ele para sermos 
discípulos fieis, fazendo 
o Reino acontecer aqui e 
agora.
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Leitor 1: Sabemos como 
é fundamental a força do 
Espírito que nos une, a 
mística que nos impulsio-
na, a esperança que nos 
anima, a formação que 
nos prepara, o compro-
misso da reabertura das 
nossa igreja, grupos e pas-
torais que nos chama.

Todos: Pelo Batismo fo-
mos chamados e convo-
cados para sermos profe-
tas e pastores em nossa 
comunidade, servidores 
do povo, sinais de espe-
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rança, construtores do 
reino. Aqui estamos Se-
nhor!

Canto: Eis-me aqui Se-
nhor!

Lembrete:
1. Aproveitar para falar 
das normas sanitárias e 
até ensaia como vamos 
receber os fies nas nossas 
igrejas. Ver partilha de 
tarefas com os grupos.
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2. Pode-se convidar para 
participar pessoa da área 
da saúde e aéreas afins.

OBS.: Modelo do desenho 
da máscara que será usa-
da na dinâmica deste pri-
meiro encontro.
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A IGREJA NAS
CASAS PRIMEIRA 
COMUNIDADES

(At 4,34-35 e At, 2,1-11)

2º ENCONTRO



45

Ambientação: Preparar 
o ambiente acolhedor de 
acordo com o tema, vela, 
bíblia, desenho de uma 
casa e igreja, lâmpada, 
cantos e outros.

Dirigente: iniciaremos 
hoje mais um momen-
to de reflexão, estudo e 
partilha formação e so-
bretudo conscientização 
dos cuidados necessários, 
para o retorno das ativida-
des das nossa paroquias e 
Diocese. Como nos pede 
a diretrizes da igreja, da 
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OMS e documento nº 38 
do governo do Maranhão. 
Iniciamos cantando a Trin-
dade Santa.

Canto:

Leitor 1: A casa foi um dos 
lugares privilegiados para 
o encontro e o diálogo 
de Jesus e seus seguido-
res com as pessoas e nes-
se tempo de quarentena 
com as famílias. Nas ca-
sas Ele curava e perdoava 
os pecados (Mc 2,1-12), 
partilhava a mesa com 
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publicanos e pecadores 
(Mc2,18-22), refletia so-
bre assuntos importantes 
como o jejum (Mc 2,18-
22)orientava sobre o com-
portamento na comuni-
dade (Mc 9,33 ss; 10,10) 
e a importância de se ou-
vir a Palavra de Deus (Mt 
13,17.43).

Leitor 2: Os encontros de 
Jesus nas casas alargam 
as relações fraternas e co-
munitárias nos ambientes 
domésticos por onde ele 
passa (Mt 8,14; Lc 10, 38-



48

42; Lc 19,1-10). A casa é 
assim assumida como lu-
gar para cultivo e vivência 
dos valores do Reino.

Todos: Na Igreja vivida 
nas casas, ninguém pas-
sava necessidade, pois 
tudo era partilhado con-
forme a necessidade de 
cada um (At 4,34-35).

Leitor 1: As comunida-
des nas casas eram orga-
nizadas, a partir de uma 
ordem fraterna com a 
participação ativa das mu-
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lheres e cuidado especial 
para com os mais fracos e 
pobres. Eles não queriam 
o isolamento, mas a res-
ponsabilidade de favore-
cer um testemunho capaz 
de atrair outras pessoas (1 
Cor 14,23; 1 Ts 4,12).

Leitor 2: A casa permi-
tiu que o cristianismo pri-
mitivo se organizasse em 
pequenas comunidades, 
com poucas pessoas, que 
se conheciam e comparti-
lhavam a mesa da refeição 
cotidiana. A hospitalidade 
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era aberta também a pe-
cadores e pagãos.

Todos: Na Igreja vivida 
nas casas, ninguém pas-
sava necessidade, pois 
tudo era partilhado con-
forme a necessidade de 
cada um (At 4,34-35). 

Dirigente: Missão “O Es-
pírito Santo descerá sobre 
vocês, e dele receberão 
força para serem as mi-
nhas testemunhas em Je-
rusalém, em toda a Judéia 
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e Samaria e até os extre-
mos da terra” (At 1,8).

Canto:

Leitor 1: As primeiras tes-
temunhas de Jesus atu-
aram com grande dina-
mismo missionário. O 
conteúdo da missão era 
a Palavra de Deus (At 20 
a32). 

Leitor 2: Os seguidores 
e seguidoras de Jesus 
anunciaram a Palavra, en-
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frentaram sofrimentos, 
prisões, torturas e perse-
guições (At 4,17; 7.12.58; 
12,1-3; 16,19-24).

Leitor 3: Os apóstolos se 
reúnem com a comunida-
de. Esta reunião, descrita 
no capítulo 4 do livro dos 
Atos, nos deixa essa lição 
para os dias de hoje.

Dirigente: Análise da rea-
lidade para bem evange-
lizar: v. 23; Oração: v. 24 - 
toda a reunião prossegue 
em clima de oração; Lei-
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tura da Palavra de Deus: 
V. 25-26; Interpretação 
da Palavra: V. 27-28; Pre-
ce - pedido para continu-
ar pregando a Palavra de 
Deus: V. 29-30; Resposta 
de Deus - Descida do Espí-
rito sobre todos: v. 31a.
(Silencio)

Dirigente: Como Igreja, 
somos chamadas/os a ser 
uma voz de calma e tran-
quilidade, afirmando que 
Deus está conosco.
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Todos: Jesus oferece a 
paz aos discípulos. E com 
a paz, oferece-lhes o Es-
pírito Santo. “Jesus nos 
transmitiu as palavras 
de seu Pai e é o Espírito 
que recorda à Igreja as 
palavras de Cristo (cf. Jo 
14,26). 

Leitor 1: A comunidade 
aprendia a ser responsá-
vel para com a vontade 
de Deus e com o próximo 
– não somente com os ir-
mãos de sangue e fé. 
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Leitor 2: A descida do Es-
pirito Santo, ensinava, pe-
dagogicamente, que Deus 
é o Criador e Sustentador 
das leis que regem o mun-
do. 

Todos: Nessa nossa ex-
periência de pandemia, 
quarentena, isolamento 
social devemos também 
entender que o grande 
problema da humanidade 
é a falta de respeito por 
si mesmo, conscientiza-
ção cuidado de amor uns 
para com os outros.
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Dirigente: Primitivamen-
te, o povo bíblico convi-
via com as leis divinas de 
modo feliz, sem lhe causar 
sofrimento.

Leitor 3: A pedagogia des-
se momento, possui uma 
profunda sabedoria, pois 
ela tem como alvo educar 
o povo dentro dos prin-
cípios da solidariedade e 
igualdade social.

Leitor 1: Além de encora-
ja-los seguir evangeliza-
do, cuidado, anunciado, e 
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ensinados a agradecer a 
Deus pela instrução que 
disciplina e ordena a vida 
comunitária.

Para partilhar:
• Quem não faltou nas 
nossas casas nesse perío-
do de quarentena?

• O que não pode faltar 
em nossas casas diaria-
mente?

• O que está em nossas 
casas e que queremos 
ainda oferecer?

• Nessa volta gradual o 
que podemos e vamos 
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oferecer aos nossos ir-
mãos?

Oração final a critério da 
comunidade.

Lembrete:
1. Aproveitar para falar 
das normas sanitárias e 
até ensaia como vamos 
receber os fies nas nossas 
igrejas. Ver partilha de 
tarefas com os grupos.

2. Pode-se convidar para 
participar pessoa da área 
da saúde e áreas afins.
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Sugestões de dinâmicas 
para o 2º encontro
(Não se faz necessário le-
var, é só como contribui-
ção para animar o encon-
tro, e ajudar na reflexão e 
partilha).

1. Casa /Casa Igreja (pe-
dir que escreva como fa-
zer para o retorno da co-
munidade as atividades). 
E uma oração.
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_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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2. Na lâmpada pedir que 
eles escrevam os atos 
concretos que foram lu-
zes e trevas nesses perío-
dos de pandemia e Isola-
mento social
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TEMA DA
CAMPANHA

DA FRATERNIDADE 
2020

O BOM SAMARITANO

3º ENCONTRO
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Ambientação: Bíblia, flo-
res, velas, figuras que re-
mete ao cuidado.

Dirigente: Na parábola de 
Jesus, nem o sacerdote, 
nem o levita deram aten-
ção e cuidados ao homem 
quase morto. Nesse nos-
so terceiro encontro de 
preparação para nossa 
reabertura de atividades 
pastorais e de missas can-
temos a Trindade Santa.

Dirigente: Nesse reinício 
o chamado e o envio tam-
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bém nos lembram que 
“somos o sal da terra... a 
luz do mundo...” Palavras 
Daquele que aqui nos reu-
niu.

Leitor 1: Quem parou, 
teve compaixão, chegou 
perto, limpou-lhe os fe-
rimentos e cuidou dele 
levando-o consigo para a 
pensão, foi o samaritano. 

Leitor 2: O samaritano era 
discriminado pelos judeus 
e até detestado por eles. 
Na parábola de Jesus é 
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justamente um samarita-
no que vive o verdadeiro 
amor ao próximo.

Leitor 3: “A Igreja, como 
“comunidade de amor” é 
chamada a refletir a glória 
do amor de Deus que, é 
comunhão, e assim atrair 
as pessoas e os povos 
para Cristo. No exercício 
da unidade desejada por 
Jesus, os homens e mu-
lheres de nosso tempo se 
sentem convocados e re-
correm à formosa aventu-
ra da fé.
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Canto:

Dirigente: Uma espiritu-
alidade cristã em tempos 
de corona vírus não exige 
de Deus nenhum sinal ou 
a sua proteção, isso para 
não o tentarmos. O que 
deveríamos aprender é a 
fidelidade incondicional a 
Ele, sobretudo neste mo-
mento sombrio de nossa 
história, como o próprio 
Jesus que soube perseve-
rar com a sua cruz.
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Leitor 1: Quem se lan-
ça nas águas profundas 
da perseverança aprende 
que, “Quanto mais escura 
for a noite, mais clara será 
a madrugada” (Dom Hel-
der Câmara). 

Leitor 2: Desespero do co-
ronavírus podemos cair 
na pior de todas as tenta-
ções, aquela que tenta a 
divindade do Pai, ou seja, 
a exigência da demonstra-
ção de seu poder. 
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Leitor 3: No deserto Jesus 
também foi exposto a isso 
quando o demônio lhe pe-
dia para transformar as 
pedras em pães.

Dirigente: Façamos um 
momento de silencio e fa-
çamos memória dos dias, 
noites e meses que fica-
mos triste, ansiosos e pre-
ocupados com o que es-
tava acontecendo nesse 
momento de pandemia. 
Como você se sentiu?
(Silencio)
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Leitor 1: Esse o despoja-
ram de seus bens, cobri-
ram-no de ferimentos e o 
deixaram semimorto.

Leitor 2: O próximo não 
possui um rótulo em sua 
face para indicá-lo, mas é 
aquela pessoa com quem 
nos importamos suficien-
temente sobre sua con-
dição a ponto de tomar a 
decisão de amar e ajudar 
em sua necessidade.

Todos: Somente quando 
amamos horizontalmente 
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(ao próximo) demonstra-
mos que amamos vertical-
mente (a Deus) de manei-
ra verdadeira.

Leitor 3: Não há notícia, 
se era portador de alguma 
moléstia que àquele tem-
po sugerisse impureza. 
Não se comenta se tinha 
algum desequilíbrio sexu-
al. Falta informação quan-
to a ser ele alguém de 
vida reta ou pervertida.

Todos: �udo o que se sabe 
é que era um homem ne-
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cessitado de ajuda. E essa 
informação basta.

Leitor 1: O samaritano 
não gastou tempo se in-
formando sobre títulos e 
qualidades do sofredor.

Leitor 2: Tão logo o viu, 
tomou-se de compaixão e 
o auxiliou.

Todos: Não importa se 
concorda ou não com o 
modo de proceder do se-
melhante em sofrimento. 
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Precisa tomar-se de com-
paixão e estender-lhe as 
mãos.

Leitor 1: O sentimento to-
cado pela dor alheia, a 
inspirar atos de amparo, é 
que identifica quem cum-
pre a vontade de Deus.

Leitor 2: A fé apartada da 
misericórdia e da fraterni-
dade pouco significa.
Todos: Assim, de nada 
adianta sofisticar as pró-
prias obrigações religio-



73

sas. Também são irrele-
vantes o estado moral e 
os atributos de quem so-
fre.  O primordial é se to-
mar de compaixão e am-
parar os miseráveis do 
mundo. Sem bondade no 
coração e beneficência 
nos atos, tudo o mais é 
vão.

Dirigente: Temos senti-
mentos diversos, diante 
de diferentes situações. 
Vamos agora refletir jun-
tos como vamos agir con-
cretamente com as pesso-
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as que vão participar das 
celebrações dê a sua su-
gestão. 

• Mas quem é meu próxi-
mo?

• Um dia está pergunta foi 
feita para Jesus, e você 
sabe o que ele respon-
deu? (Depois você vai ler 
o texto)
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Amado Deus

Oramos para que seu 
amor e compaixão abun-
dem na medida em ca-
minhamos através deste 
tempo desafiador.

Pedimos sabedoria para 
aqueles que carregam o 
peso de tomarem deci-
sões que afetam muitos 
lugares e pessoas.

Oramos por aquelas pes-
soas que sofrem com 
a doença e por todas 
aquelas que oferecem 
cuidado.
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Pedimos proteção para 
as pessoas idosas e vul-
neráveis para que não 
sucumbam aos riscos do 
vírus.

Oramos para que a de-
sinformação seja inter-
rompida e para que o 
medo não tome os cora-
ções e mentes da gente.

Na medida em que exer-
citamos receber sua mi-
sericórdia, que possamos 
viver cada dia na fé, con-
fiando na verdade de sua 
bondade para conosco.
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1. Aproveitar para falar 
das normas sanitárias e 
até ensaia como vamos 
receber os fies nas nossas 
igrejas. Ver partilha de 
tarefas com os grupos.

2. Pode-se convidar para 
participar pessoa da área 
da saúde e aéreas afins.

Sugestões de dinâmicas 
para o 3º encontro

(Não se faz necessário le-
var, é só como contribui-
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ção para animar o encon-
tro, e ajudar na reflexão e 
partilha).

OBS.: As dinâmicas não 
são obrigadas, só para 
ajudar na reflexão.

Dinâmica para iniciar o 
tema: * adaptação da di-
nâmica de acolhida do 
livro sementes de co-
munhão, 3° tempo – 3° 
edição – Editora Ave-Ma-
ria.
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Material:
• Palitos de dente; papel 
cartaz, fita adesiva, cari-
nhas impressas.

• Imprima as três carinhas 
em quantidades suficien-
tes para os participantes;

• Recorte; cole no papel 
cartaz e fixe no palito de 
dente com fita adesiva;

• Atentar para que cada 
pessoa, ganhe três cari-
nhas: feliz; triste e indife-
rente.
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• Explique que você fará 
algumas perguntas e que 
eles vão levantar as ca-
rinhas de acordo como 
eles se sentem perante 
tais atitudes.

• O bom Samaritano: 
tema da Campanha da 
Fraternidade 2020

Sugestão de perguntas:

• Quando você está doen-
te como você se sente?
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• Quando você vê alguém 
doente como você se 
sente?

• Quando você ficou sem 
ver seus amigos como 
você se sentiu?

• Quando você vê alguém, 
sem usar os protocolos 
exidos neste período de 
pandemia, como você se 
sente?

• Quando você é magoa-
do, como você se sente?
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• Quando você magoa 
uma pessoa, como você 
se sente?

• Quando você vê alguém 
precisando de ajuda, 
como você se sente?

• Quando você vê alguém 
falando que é exagero 
todos esses cuidados, 
como você se sente?

• Quando você vê essa ex-
periencia de formação 
para nossa retomada de 
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atividades, como você se 
sente?

• Você está preparada par 
ajudar nessa retomada das 
Atividades?

OBS.: Pode acrescentar ou-
tras perguntas de acordo 
com a necessidade da co-
munidade grupo e ou pas-
torais.
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FELIZ

TRISTE

INDIFERENTE
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II - RELAXAMENTO
DIRECIONADO
Meditação:

(com música de relaxa-
mento)

1. Imagine que você está 
caminhando por um lu-
gar distante...

2. Você traz sua mochila, 
seus pertences: agenda, 
canetas, roupas, perfu-
mes, aparelhos eletrô-
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nicos (celular, tablete ou 
notebook...)

3. O dia está tranquilo, 
sol aberto, céu azul e nu-
vens brancas...

4. A natureza respira 
paz, os pássaros cantam. 
Há flores, há sombra, há 
montanha ao longe... 
você segue seu caminho, 
vai só, porem seguro(a) 
que chegará bem ao seu 
destino...
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5. Respire fundo e inspi-
re... sinta a harmonia da 
natureza, da criação de 
Deus a seu redor...

6. De um salto você es-
cuta um ruído estranho 
e surge atrás de você um 
terrível monstro, que lhe 
ataca, imobilizando lhe, 
tomando a sua mochila, 
sapato, jaqueta, etc...  fu-
gindo e deixando-lhe fe-
rido, jogado ao chão, sem 
forças para seguir a sua 
jornada.
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7. Você está no meio do 
nada, sem companhia, 
jogado, sem poder se le-
vantar. Daí você, no si-
lêncio de seu coração, 
clama pela misericórdia 
de Deus sobre você, e ao 
lembrar do Nome Santo 
sente a presença dos an-
jos celestes que se apro-
ximam de você...

8. Porém um dos anjos, 
o mais amável, sábio, mi-
sericordioso deles baixar-
-se e lhe colhe pela mão, 
você olha ao seu rosto 
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cândido, lindo e lumi-
noso e reconhece que 
aquele anjo é Jesus.

9. Outra vez a seguran-
ça invade seu coração 
porque experimenta re-
costar a cabeça no santo 
colo de Jesus. Que lhe to-
mando em seus braços e 
aquele local se transfor-
ma num ambiente tran-
quilo, seguro e de paz.

10. Ele acaricia seu rosto 
e diz que lhe ama mui-
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to e que seu coração se 
contorcia de compaixão 
nessa e noutras vezes 
que você foi assaltado 
pelo pecado. Jesus diz: 
“Filho(a)”, fique calmo, 
pois eu estou contigo.

11. Nesse momento ele 
coloca sua mão sobre a 
sua ferida ou que no de-
correr da sua vida mais 
tem lhe causado dor, ele 
cura suas mazelas e o 
restitui a sua vida.
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12. Nesse momento ele se 
levanta devagar e pede 
que você também faça o 
mesmo... (todos se levan-
tam de olhos fechados 
ainda)

13. Em seguida ele lhe dá 
um abraço e você agra-
decido o retribui (cada 
um abraça a si mesmo 
ainda de olhos fecha-
dos) e nesse abraço aper-
tado e demorado ele 
lhe diz baixinho: “Meu 
filho(a)”, meu amor por 
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você é imenso, eu te amo 
de todo coração e meu 
amor não é só de pala-
vras, mas também de 
obras. Agora vá e faça a 
mesma coisa, com teu ir-
mão que necessita (to-
dos abrem os olhos ao 
som do refrão: “Deus me 
ama sou capaz de amar” 
- Imagem e Semelhança 
de Vida Reluz.) A pessoa 
que precisa de ajuda ao 
nosso redor é o próximo 
sobre quem temos res-
ponsabilidade!
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MOMENTO ORANTE 
DO ITINERÁRIO 

DE REABERTURA 
GRADUAL DAS

ATIVIDADES

4º ENCONTRO
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Dirigente: Louvado seja 
Nosso Senhor Jesus Cris-
to! Reunidos para encer-
ramos nossos encontros 
de preparação para reto-
mada gradual das ativida-
des paroquias da Diocese 
de Grajau aqui estamos 
repletos de fé, esperança 
e amor. Na alegria de re-
ceber de recomeçar com 
cuidados necessários, in-
voquemos o Santo Espí-
rito de Deus para que Ele 
nos ilumine.
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Todos: Vinde, Espírito 
Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acen-
dei neles o fogo do vosso 
amor. Enviai o vosso Espí-
rito e tudo será criado. E 
renovareis a face da ter-
ra. 

Oremos: Ó Deus, que ins-
truístes os corações dos 
vossos fiéis com a luz do 
Espírito Santo, fazei que 
apreciemos todas as coi-
sas segundo o mesmo Es-
pírito e gozemos sempre 
de sua consolação. Por 
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Cristo, Nosso Senhor. 
Amém.

Leitor 1: Como um jovem 
poderá ter vida pura? O 
salmista irá nos respon-
der:

Todos: Ó Senhor, ensi-
nai-me os vossos man-
damentos!

Lado 1: Como um jovem 
poderá ter vida pura? /
Observando, ó Senhor, 
vossa palavra.
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Lado 2: De todo o coração 
eu vos procuro, / não dei-
xeis que eu abandone a 
vossa lei!

Todos: Ó Senhor, ensinai-
-me os vossos manda-
mentos!

Lado 1: Conservei no co-
ração vossas palavras, / a 
fim de que eu não peque 
contra vós.

Lado 2: Ó Senhor, vós sois 
bendito para sempre;/ os 
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vossos mandamentos en-
sinai-me!

Todos: Ó Senhor, ensinai-
-me os vossos manda-
mentos!

Lado 1: Com meus lábios, 
ó Senhor, eu enumero/ os 
decretos que ditou a vos-
sa boca.

Lado 2: Seguindo vossa lei 
me rejubilo/ muito mais 
do que em todas as rique-
zas.



99

Todos: O Senhor, ensinai-
-me os vossos manda-
mentos!

Canto: É como a chuva 
que lava/ é como o fogo 
que arrasa. / Tua Palavra é 
assim/ não passa por mim 
sem deixar um sinal (bis).

Leitor 2: Proclamação do 
Evangelho de Jesus Cris-
to segundo Marcos (Mc 
6,30-34).

Pausa para reflexão indi-
vidual
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Leitor 3: É impressionan-
te como Jesus possuía o 
coração voltado para o 
outro; nunca pensava em 
si mesmo como o centro 
de tudo; para ele a pes-
soa do outro era o mais 
importante. Jesus nos en-
sinou pelo seu exemplo a 
não nos colocarmos como 
o centro, então, também 
podemos perfeitamen-
te levar uma vida volta-
da para o outro.  Nesse 
tempo precisamos torna 
leve o fado das incerte-
zas, medos , dores e per-
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das Quando aprendemos 
a ter o coração voltado 
para o outro, passamos 
da necessidade de sermos 
amados à convicção de 
que realmente o somos e 
que podemos amar, amar 
como Jesus amou.

Dirigente: Façamos nossas 
preces espontâneas com 
confiança, respondendo: 
Senhor, em vosso amor, 
ouvi-nos! (Deixar falar)
Dirigente: Senhor Deus, 
nosso Pai amado, por vos-
sa infinita misericórdia 
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atendei estes nossos pe-
didos e também aqueles 
que estão no íntimo de 
nosso coração, nós vos 
pedimos por Cristo, Nosso 
Senhor.

Pai Nosso, Ave-Maria e 
Glória ao Pai benção.

1. Aproveitar para falar 
das normas sanitárias e 
até ensaia como vamos 
receber os fies nas nos-
sas igrejas. Ver partilha 
de tarefas com os grupos
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.Pode-se convidar para 
participar pessoa da área 
da saúde e aéreas afins.

Sugestões de dinâmicas 
para o 4º encontro

OBS.: A dinâmica para 
este memento fica a crité-
rio da organização do en-
contro.

(Não se faz necessário le-
var, é só como contribui-
ção para animar o encon-
tro, e ajudar na reflexão e 
partilha).
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