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Apenas uma vela acesa no centro da mesa e a Palavra de Deus (aberta na leitura 
que será proclamada no dia). 
      Preparar o encontro numa perspectiva mais orante do que os anteriores, ou seja, 
que todo ele seja uma partilha e reflexão à luz da intimidade com o Senhor (oração). 

Para os grupos que têm possibilidade, sugerimos que este encontro seja realizado 
dentro de uma adoração. Neste sentido, cada parte do encontro pode ser adaptada à 
oração diante da Eucaristia.  
 

2.     Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração - (12’) 

Palavra de Acolhida – (5’) 
O que tem a ver oração com acolhida? Em princípio parece que acolhida está 

para fraternidade. É verdade, mas da mesma forma é bem verdade que oração e 
acolhida estão interligadas. Se oração é diálogo, encontro é partilha, contemplação 
do mistério... Então, para que isso aconteça, é necessário primeiramente nos 
acolher, acolher o outro e, consequentemente, Deus. Pois onde dois ou mais estão 
reunidos, o Senhor se mostra presente no meio deles, já nos recorda a Palavra de 
Deus. 

Maria tornou-se o sacrário vivo de Jesus porque soube acolher a presença do 
Mistério batendo a sua porta, tocando sua vida. Acolheu, escutou, dialogou com a 
presença de Deus. 

Experimentemos, então, este primeiro princípio da oração, a acolhida-abertura, 
com uma saudação alegre e expressiva, dizendo algo ao outro que expresse seu 
desejo de acolhida. 

Saudemo-nos uns aos outros com um gesto de acolhida! 

Oração Inicial – (7’) 
Todo encontro verdadeiro exige do orante estar por inteiro. Neste sentido, alguém 

pode motivar o grupo a fazer uma revisão do caminho feito nos últimos dias, 
perguntando-se: “de onde vem?”, isto é, qual é seu chão, por onde tem passado, 
como está, como chega para este encontro, como foram seus dias? Se oração é 
acima de tudo encontro, então que ele se dê na verdade de nossa inteireza.  

Na sequência canta-se um refrão convidando à oração (repetir várias vezes) a fim 
de que se crie um clima de encontro, onde cada um possa ir recolhendo sua 
realidade pessoal e trazendo tudo (em silêncio) para a oração inicial. Sugestão: 

 “Silêncio, oh! silêncio, Deus nos fala ao coração”. Ou então: “confiemo-nos 
ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia”.  

Tracemos em nossa fronte o sinal da Trindade Santa: Em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. Amém! 

Escutemos a Palavra de Deus que neste encontro nos convida a estreitarmos a 
intimidade com o Senhor: Mc 4, 1-9 (Parábola do Semeador). 

Façamos um momento de silêncio, interiorizando esta leitura. (Pode-se cantar o 
refrão contemplativo, depois do silêncio). 

Preces espontâneas, tendo como resposta: lembremo-nos de rezar pelo bom 
êxito da I Assembleia dos Leigos SSS, no próximo mês; pelos membros, pela Igreja, 
pelo mundo... 

R - Permanece conosco, Senhor!  
 
Oração: Deus de ternura e mãe da compaixão, assisti-nos com vossa graça, a 

fim de que possamos juntos, como irmãos e irmãs, realizar um encontro vivo e 
pessoal com o Senhor. Tornai nossa palavra fecunda, nosso silêncio orante, nossa 
presença firme e nossos passos perseverantes na caminhada que estamos fazendo. 
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Que sejamos em nossa família, Igreja e sociedade presença fraterna, serviçal e 
orante, mostrando assim seu rosto. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo que vive 
e reina na unidade com vosso Espírito. 

 
3. Fraternidade - Palavra de Memória - (5’) 

 
Leitura da ata: recordar é não deixar perder o ritmo e o tom de nossa marcha. 
 

4. Fraternidade – Partilha de vida orientada - (25’) 
 

Estar em oração, em diálogo com o Senhor é saber partilhar o que somos e quem 
somos. Esta dimensão da partilha de vida nos ajuda a estarmos unidos na oração com 
a vida e a fé.  

Reunidos pela Palavra de Deus e pela Eucaristia celebrada, somos chamados a ser 
eucarísticos. Saibamos com simplicidade e objetividade partilhar nossas vidas. 

 
5.    Fraternidade – Palavra Refletida - (12’) 

 
5.1. Começo de conversa 
Oração é uma prática religiosa comum a diversas confissões religiosas. É 

comumente designada como uma relação, uma conversa ou um ato de 
reconhecimento, petição ou louvor diante de um ser transcendente ou divino. Em suma, 
a oração é uma elevação do coração e da alma humana a Deus. 

Segundo a fé cristã católica, a oração é um dom da graça de "Deus que vem ao 
encontro do homem/mulher" e permite o estabelecimento de uma "relação pessoal e 
viva dos filhos de Deus com o Pai infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com 
o Espírito Santo que habita no coração daqueles". Mais simplesmente, "orar é falar 
com Deus". Na oração, o crente eleva "a alma a Deus" para agradecer, louvar, pedir, 
discernir Sua vontade. 

 
5.2. Aprofundando o tema 
Dizem os místicos que a oração é o “respiro da alma” que se eleva para além do 

horizonte da vida cotidiana, marcada muitas vezes por desafios à felicidade e à alegria 
humanas.  

A oração é «o encontro da sede de Deus com nossa sede», diz São Gregório (330-
390): «Deus tem sede de que tenhamos sede Dele». Isto é, Deus também deseja 
encontrar-se conosco através da oração. 

Neste sentido, podemos ampliar o conceito de oração como diálogo com Deus para 
encontro com Deus. Assim, podemos encontrar-nos com Ele em qualquer lugar. Não 
só numa Igreja. E ainda mais: oração não é só quando paramos para “ir rezar”, mas é 
uma forma de comunhão com o Deus Jesus Cristo. Inúmeras são, então, as formas de 
experimentarmos Deus na oração. 

O bispo Gregório dizia: «É necessário lembrar-se de Deus com mais frequência do 
que respiramos», pois, como disse o pontífice, «a oração é o encontro da sede de 
Deus com nossa sede». 

«Na oração, temos de dirigir nosso coração a Deus para entregar-nos a Ele como 
oferenda que deve ser purificada e transformada», continuou explicando. 

 «Na oração – acrescentou – vemos tudo à luz de Cristo, deixamos cair nossas 
máscaras e nos submergimos na verdade e na escuta de Deus, alimentando o fogo do 
amor». 

Gregório «sentiu necessidade de aproximar-se de Deus para superar o cansaço de 
seu próprio eu... experimentou o impulso da alma, a vivacidade de um espírito sensível 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Religiosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louvor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transcend%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus_Pai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filho_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
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e a instabilidade da felicidade efêmera». Para ele, no drama de uma vida sobre a qual 
pesava a consciência de sua própria fraqueza e de sua própria miséria, sempre foi 
mais forte a experiência do amor de Deus. 

«Tens uma tarefa – diz São Gregório também a nós – a tarefa de encontrar a 
verdadeira luz, de encontrar a verdadeira altura de tua vida. E tua vida consiste em 
encontrar-te com Deus, que tem sede de nossa sede». 

Não há oração sem o anseio (desejo) e sem o espaço do encontro. Jean Laplace 
diz que, da mesma forma que o amor, a oração se mostrará relação e experiência. O 
amor é sempre pessoal. Fala de um “eu” a um “tu”.  

 
5.3. Os desafios da oração 
Embora a oração seja uma realidade que faz parte do ser humano, seu cultivo não 

é simples e fácil, como não é fácil aprender as coisas do cotidiano. Não que em si 
sejam complexas, mas porque nós é que somos muitas vezes “cegos” perante o 
Mistério insondável, Deus. 

Em todos os tempos a oração exigiu um esforço do orante. Esforço de disciplina, 
concentração, perseverança. Esforço de que o orante se desentulhe de muitas coisas 
(pessoas, bens materiais, lugares, hábitos)... Avanços para além dos hábitos 
corriqueiros que tendem a velar nosso olhar. Um exemplo dessa busca humana da 
oração pode ser aplicado num paralelo com a Parábola da Semente. 

Os tipos de sementes da parábola, neste caso de nosso tema, nos falam dos níveis 
de fecundidade de nossa oração – da qualidade do respiro de nossa alma. Diante dos 
frutos podemos avaliar o caminho. 

Na linha dos desafios, às vezes, as palavras podem atrapalhar a oração, pois 
tampam o espaço do silêncio. Se oração é diálogo, para sua boa fecundidade temos de 
alternar palavra com cavar em nossa alma os espaços de silêncio. Retomando a 
parábola das sementes, poderíamos dizer que a semente é a Palavra de Deus e as 
covas que acolhem e as recolhem são cavadas pelo silêncio. Portanto, uma semente-
palavra só será fecundada se encontrar um espaço preparado para acolhê-la. Assim, 
entre palavra-silêncio e silêncio-palavra vamos crescendo na relação com o Mistério. 

Portanto, a oração em comum tem seus ritmos, cuja frequência (cotidiana, semanal, 
mensal, anual) é fixada pelo direito próprio de cada um. A oração em comum, que 
requer fidelidade a um horário, exige também e sobretudo a perseverança: «Para que 
pela perseverança e pela consolação que nos vem das Escrituras, conservemos viva 
nossa esperança (...), para que, com um só coração e uma só voz, glorifiquemos a 
Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo» (Rm 15, 4-6). 

   
5.4. Conclusão: Método da Lectio Divina 
A lectio divina (leitura orante) é um entre outros métodos de oração com a Palavra 

de Deus. Essa forma de oração vem da tradição espiritual da Igreja do alvorecer 
cristão e até hoje é usada por muitos em nosso meio: 

 
Vejamos os passos: 
1.  Situar-se fisicamente, buscando uma postura confortável ao encontro; 
2.  Iniciar, invocando o Espírito Santo; 
3.  Fazer a leitura lenta e atenta do texto bíblico; 
4.  Criar um momento de silêncio interior; 
5.  Atualizar e ruminar a palavra, ligando-a com a vida; 
6.  Ler de novo, respondendo a Deus; 
7.  Escolher uma palavra ou versículo;  
8.  Formular um compromisso de vida; 
9.  Encerrar, agradecendo a Deus a oração feita. 

http://www.intratext.com/IXT/POR0120/1O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/15.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/MK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/1/O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/72.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/UL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/A4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/26.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/1A.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/1O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/15.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/69.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/JJ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/8L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/4U.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/AQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/AQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/LO.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/6J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/8Q.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/3Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/4J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/24.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/5H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/1D.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0120/AK.HTM
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6.  Fraternidade - Palavra partilhada - (15’) 
 

 Partilhe com alguém de seu lado uma idéia importante do texto acima. 
 Como você entende o tema “vocação eucarística e vida de oração”? 
 Que espaço a oração encontra em sua vida? 

 
7.  Fraternidade – Palavra de compromisso do mês - (3’)  

 
Fazer um momento de adoração em comum ou em subgrupos a partir do método 

da Leitura Orante da Palavra de Deus. Sugestão de texto: João 13, 4-17 (lava-pés); 
rezar em três momentos, passando pelas dimensões da vocação e serviço, vocação e 
vida fraterna, vocação e vida de oração. Por fim, rezar pelo bom êxito da I Assembleia 
dos Leigos SSS. 

Cada grupo marque dentro do mês de junho essa adoração. Para os que se 
encontrarão no final do mês, sugiro que façam então em primeiro lugar a adoração. 

 
8. Fraternidade – Avaliação - (5’) 

  Como foi a participação dos irmãos e irmãs na vivência deste nosso encontro? 
 O serviço de coordenação da reunião fluiu bem? 

 
9. Fraternidade – Palavra Informada - (5’)  

 
- I Assembleia Provincial dos Leigos e Leigas SSS: Caros Leigos SSS, 

recordamos a extrema importância de participarem desse evento que marcará uma 
nova etapa da caminhada que estão fazendo. Com isso reforçamos que não deixem de 
participar por motivos superáveis. Acolham esse momento como dom e não como 
obrigação. Será uma graça de Deus estarmos juntos como família. Aos que não 
puderem comparecer, pedimos à secretária de cada grupo que recolha destes uma 
carta pessoal assinada, justificando o motivo da ausência. Favor postar sua carta, 
destinada ao Padre Eugênio Barbosa Martins SSS, caso esteja impossibilitado (a) de 
estar presente. 

Lembramos que o início será no dia 10 de julho (sexta-feira) com o café da manhã 
às 8h. 

O valor de todas as diárias da casa de retiro (Recanto Nossa Senhora da Boa 
Viagem) ficará em R$ 100,00 (cem reais) para cada participante.  

 Caso alguém esteja com dificuldades de pagar a taxa da casa, leve a situação para 
a tesouraria de seu grupo e veja o que é possível ser feito. 

 O prazo para confirmação da presença na Assembleia foi prorrogado para 12 de 
junho. Lembramos que é o prazo máximo. Preencham a ficha enviada pela secretária 
do CESC e cada grupo reenvie-a ao CESC, via Correios e e-mail. 

- Padre Hernaldo Faria SSS: recém-chegado de Roma à Província de Santa Cruz 
acabou de defender sua tese de doutorado em Liturgia. Com certeza, mais um religioso 
preparado para contribuir com nossa caminhada e com a Igreja do Brasil. A ele nossa 
alegria por seu retorno. 

- FELICITAÇÕES: A equipe de serviço do CESC deseja a todos os aniversariantes 
de junho muitas felicidades, muita saúde, amor, trabalho, perseverança e fé.                                         

PARABÉNS! 
 

 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão (2’)  
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Estendamos nossa oração e nossa reflexão à mesa da comensalidade. Continuemos 

nossa partilha com aquilo que cada um trouxe para pôr em comum. 
 

11. Pensamento do Mês: (1’) 
 
“Queremos rezar bem? Rezemos com o Espírito Santo. É sobretudo na adoração que é 
preciso colocar-se sob a direção do Espírito Santo, porque só Ele é o Mestre.” 
 

São Pedro Julião Eymard 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(1811-2011 = Ano Jubilar de SPJE) 
   

 Roteiro gentilmente produzido pelo religioso 
Ir. Marcelo Carlos da Silva, sss 

e-mail: marcellosssbrasil@yahoo.com.br 
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