APRESENTAÇÃO
A Comissão Diocesana de Iniciação à Vida Cristã é formada por uma equipe de
sacerdotes, religiosas e leigos empenhados no serviço de integração, comunhão e
participação entre membros e ações pastorais na caminhada da iniciação à vida cristã.
Tem como objetivo dinamizar o processo de crescimento na fé de forma gradual e
permanente, que acontece na comunidade eclesial.
As famílias que se reúnem para rezar, fazem parte do processo de iniciação à vida cristã
no zelo de sua formação permanente e compromisso com a comunidade.
A comissão preparou sete encontros correspondentes aos meses de maio a novembro,
em sintonia com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil de 2019
a 2023 dentro no período litúrgico do tempo comum. O roteiro de oração segue os
passos da Leitura Orante da Palavra de Deus, por isso é indispensável o uso da Bíblia
para todos os participantes. Salienta-se que é importante que o(a) animador(a) do
grupo prepare bem os encontros, lendo-os e distribuindo as tarefas com antecedência
com o objetivo de que todos os integrantes do grupo se sintam participantes. O cuidado
na preparação do ambiente conforme indicado no início de cada encontro permite criar
um espaço orante e fraterno. A leitura da Palavra de Deus, referente ao tema do
encontro, feita diretamente na Bíblia, conforme a indicação que está no roteiro ajudará
a uma intimidade maior com a própria Palavra.
O(a) animador(a) do grupo é a pessoa que “anima” as pessoas na participação ativa,
especialmente na meditação da Palavra, do “gesto concreto” e compromisso proposto
para cada encontro. O gesto concreto tem a intenção de levar cada participante a
colocar em prática o que rezou, da mesma forma, o compromisso de cada encontro que
cada grupo assume conforme sua realidade.
Os setes encontros preparados pela Comissão Diocesana de Iniciação à Vida Cristã
estavam compilados em um subsídio que seria impresso como todos os anos. Devido a
Pandemia, optou-se pelo cancelamento das impressões e decidiu-se realizar o envio
mensal online, sendo enviado no início de cada mês com o encontro respectivo. Que
esses encontros possam servir para todos os grupos, movimentos, pastorais, enfim,
grupos de orações. Esperamos que eles nos ajudem a nos manter unidos neste tempo
que estamos vivendo.
Desejamos que, em cada encontro se recupere a alegria de ser comunidade acolhedora,
formadora e missionária e fortaleça a ação evangelizadora nos pilares do Pão, da
Palavra, da Caridade e da Ação Missionária.
Comissão Diocesana de Iniciação à Vida Cristã

SEXTO ENCONTRO - OUTUBRO
Desceu a uma região chamada Samaria e aí começou a
anunciar Jesus Cristo. (At 8,5)
PREPARAÇÃO DO AMBIENTE:
Bíblia, vela, imagem de jesus, sandália e mochila.

ACOLHIDA
Animador/a: Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo
Todos: Para sempre seja louvado.
Animador/a: Sejam todos benvindos e benvindas a este encontro. Estamos no mês de outubro.
A Igreja no Brasil, todo ano celebra como sendo o mês missionário. Ser missionário é uma atitude
de coração, é acolher o chamado que Deus faz a cada um. Maria nos ensina a acolher com
generosidade o chamado de Deus. A Igreja é a missionária, e nesse mês que celebramos Nossa
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, queremos com Maria, acolher o chamado de Deus e sair
em missão.

Sinal da Cruz: Iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai...
Animador/a: No início deste nosso encontro, queremos nos consagrar a Nossa Senhora. Maria
é a nossa mãe, e queremos ter um coração dócil para acolher aquilo que Deus falar em nosso
coração neste dia.
Todos: Ó minha Senhora! Ó minha Mãe! Eu me ofereço todo a Vós, e em prova da minha
devoção para convosco, vos consagro neste dia: os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca,
o meu coração e inteiramente todo o meu ser; e porque assim sou todo vosso, ó incomparável
Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.

Recordação da vida:
Animador/a: O mês missionário quer nos ajudar a anunciar a boa notícia, a proclamar
por todos os povos a novidade da palavra de Deus.
Em um momento de silêncio, em sintonia com Deus, cada um se pergunte qual é a boa
nova que está anunciando? As palavras ditas diariamente anunciam alegria? Nosso
coração está preparado para acolher o grande convite missionário?

Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. (bis)
Somos povo escolhido na fronte assinalados
com o nome do senhor que caminha ao nosso lado.
Somos povo em missão, já é tempo de partir.
É o senhor que nos envia, em seu nome a servir.

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS (o que o texto diz?)
Aclamação da Palavra
Animador/a: Preparando-nos para ouvir a Palavra do Senhor, cantemos:

Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Cristo me chama ele é pastor;
Sabe meu nome: fala Senhor!
Leitura da Palavra
Leitor: Atos 8, 5-17
(Reler o texto por outra pessoa)
Animador/a: Vamos repetir as palavras ou frases do texto que mais nos chamou a atenção.
(Dar tempo para as pessoas falarem espontaneamente.)

Entendimento da Palavra
Leitor 1: Anunciar a palavra de Deus era a grande missão dos primeiros discípulos de Jesus, a
fim de propagar a toda a parte a palavra de salvação, e assim fazer com que a Igreja dos cristãos
crescesse a cada dia. Muitas pessoas se convertiam diante do anuncio missionário da palavra de
Deus.

Leitor 2: A leitura dos Atos dos Apóstolos quer nos apresentar o caminho de salvação do ser
humano. Assim, encontramos nos Atos um caminho de evangelização e de vida cristã, caminho
este que se dá na Igreja, fundada sob o alicerce dos apóstolos, e Igreja que nós hoje reunidos a
formamos.

Leitor 1: Diante da necessidade de ir a todos os confins da terra anunciar a boa notícia, essa
missão é confiada também a Filipe, que vai pregar o evangelho em Samaria. Felipe é
apresentado como um exemplo de evangelização, onde as multidões reconheciam o grande
anúncio de alegria que era anunciar o próprio Jesus, e assim se convertiam a partir do
testemunho dele.

Leitor 2: A Diante da fama de Felipe, que distribuía gratuitamente o dom que recebeu de Deus,
aos poucos Simão também se dá conta do grande pecado que estava cometendo, a também
acolhe a graça de Deus e se converte, aderindo plenamente a fé, e sendo batizado e se tornando
um amigo próximo a Felipe no caminho missionário.
Leitor 1: Na força do Espirito Santo, que era comunicado através a imposição das mãos, as
primeiras comunidades cristãs iam se fortificando, superando todas as diferenças e unindo a
todos em torno da Palavra de Deus e do seu anuncio.

Vem, vem, vem, vem Espírito Santo de amor/ vem a nós/ traz à igreja
um novo vigor.

MEDITAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS (O que este texto me diz para mim hoje?)
Animador/a: Da mesma forma que Jesus contou com os seus discípulos no início de sua
peregrinação terrestre, hoje ele conta com cada um de nós para que, até os fins dos tempos, a
sua palavra seja anunciada. Ele caminha conosco, e como batizados, somos enviados a
proclamar a Igreja de Cristo em missão ao mundo. Como Simão, muitas vezes partimos com boa
vontade, mas nem sempre realizamos uma verdadeira experiência de conversão. O Caminho de
Iniciação a Vida Cristã não termina com o nosso Batismo, mas precisa de um caminho de
amadurecimento pessoal de fé e vivencia comunitária.

Nosso tempo
Leitor 1: A nossa Diocese de Caxias do Sul vive a experiência da implementação do novo Projeto
do Batismo. Pelo batismo a criança é inserida na família e no caminho permanente de iniciação
a vida cristã na comunidade.

Palavra do Papa Francisco
Leitor 2: Papa Francisco nos convida uma vez mais a sermos homens e mulheres de Deus que
anunciam Deus “Eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma missão; cada batizada e batizado
é uma missão. Quem ama, põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si mesmo: é
atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é
inútil nem insignificante. Cada um de nós é uma missão no mundo, porque fruto do amor de
Deus. (Mensagem de sua Santidade o Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 2019)
Animador/a: A Existem diversas formas de sair em missão, de ser missionário. As vezes na nossa
família, na nossa comunidade, ou até mesmo para lugares mais distantes. Várias são as
experiências missionárias que a nossa Diocese também realiza. A Diocese de Caxias do Sul é
conhecida no Brasil por seu carisma missionário, por já ter enviado vários Padres, religiosos e
religiosas e leigos em missão para fora do Brasil inclusive.
Como nossa comunidade pode ser mais missionária? Você conhece alguma pessoa que já viveu
uma experiência missionária com outro povo mais distante?
(Deixar as pessoas falarem.)

ORAÇÃO: (o que este texto me faz/ nos faz dizer a Deus?)
Animador/a: Se por mais de 2000 anos ainda está sendo anunciado a palavra de Deus,
é porque muitas pessoas simples como nós, deram a sua vida e se colocaram a caminho,
sem medo, e na sua simplicidade de coração, anunciaram a maior alegria, que é a alegria
da Boa Nova da Palavra de Deus.

Animador/a: A partir da reflexão palavra de Palavra de Deus, certamente brota em nossos
corações, uma oração, um pedido, um agradecimento. No silêncio, Deus revela a cada um
aquilo que precisamos. Deus nos conhece pelo nome. Cada um faça a sua oração pessoal com
Deus.
(Deixar um espaço de silêncio)

Animador/a: Por vezes somos instrumentos de Deus que revelamos a sua vontade na
comunidade. Quem se sentir chamado e quiser expressar publicamente algo que brota da
intimidade com Deus, é chamado a fazê-lo.
(Deixar as pessoas expressarem.)

Todos: Ó Jesus, nosso único Mestre e Senhor, queremos te conhecer mais de perto, para te
amar, te seguir e testemunhar a todos, com humildade e convicção, dando assim um sentido
verdadeiro a vida. Ajuda-nos a sermos teus discípulos e missionários. Que as nossas
comunidades sejam cada vez mais acolhedoras, missionárias, proféticas e solidárias. Ó Jesus, dános sabedoria e coragem para construir, um mundo mais justo e solidário, onde haja vida e vida
em abundância. Dá-nos a graça de sermos verdadeiros missionários, e que saibamos
testemunhar sem temor a Palavra de Deus a todos os povos e nações. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

A missão que recebemos do Jesus,
é a mesma que Deus pai lhe confiou.
Anunciar a boa nova,
por que o reino já chegou

Animador/a:

CONTEMPLAÇÃO (O que o texto me faz viver?)
Animador/a: Toda a nossa oração deve se traduzir numa prática, numa conversão, numa
mudança de vida. Ser discípulo missionário não é apenas desempenhar uma tarefa, mas é
encarnar e viver uma atitude permanente de vida. É sentir-se chamado por Deus, numa relação
de intimidade, buscar dar testemunho diário numa comunidade de fé, doando a própria vida
com alegria e gratuidade, perseverando, mesmo diante das dificuldades. Como nos diz Papa
Francisco, é levantarmos do sofá e calçarmos as nossas sandálias e sairmos, numa atitude de
Igreja em saída.
Contemplando a passagem do texto dos Atos dos Apóstolos que hoje lemos, meditamos e
rezamos, que atitudes de minha vida eu posso mudar para ser semelhante a Felipe e Simão, no
anuncio da Palavra de Deus?
(Deixar alguns instantes de silêncio.)

Gesto concreto
Animador/a: Diante da missão de Jesus Cristo e da missão da Igreja de ser a portadora da boa
nova, anunciadora da Palavra de Deus, qual o gesto concreto que vamos assumir na família, no
trabalho, na comunidade? Esse encontro mensal do mês de outubro que nos apresenta o grande
chamado para sermos missionário, nos ajudou a sermos pessoas diferentes?

BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Invoquemos a benção de Deus sobre a nossa comunidade, as nossas
famílias, os nossos trabalhos.
O Senhor esteja conosco.
Ele está no meio de nós
Que o Deus todo poderoso nos abençoe e nos proteja em nossa caminhada. Que
Jesus Cristo nos dê a coragem e que o Espirito Santo nos ilumine hoje e sempre,
para anunciarmos a boa nova aos nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe,
nos livre de todo o mal e nos proteja. Em nome do pai, do filho e espirito santo.
Amém.

Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera desgaste anos em mim
Estou disposto ao que queiras
Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir
Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti

