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1. Orientações Práticas do encontro (2’) 
 Para o espaço do encontro, preparar em uma mesa ou no centro da sala uma toalha com uma cruz 
(com o Crucificado), uma Bíblia já aberta no texto proposto para a oração inicial, velas (apagadas) e flores.  
 Providenciar com antecedência o texto das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil (DG) para todos. 
 Preparar o áudio do objetivo geral das DG, acessando o seguinte link: 
http://www.cnbb.org.br/diretrizes/ 
 

2.  Fraternidade - Palavra de Acolhida (5') 
 A proposta deste encontro é começar a entrar nas DG por sua “porta de entrada”, ou seja, o 
primeiro capítulo.  
 O que significa partir de Jesus Cristo? Que implicações tem isso para a vida da Igreja e de cada 
discípulo/a missionário/a? 
 Por isso, a primeira coisa a fazer é ter contato com o objetivo geral das DG. Leia no grupo e 
comente o que chama mais sua atenção, ligando à espiritualidade sacramentina: “alimentada pela Palavra 
de Deus e pela Eucaristia”. Após a leitura, todos podem cantar o objetivo geral, projetando o texto e 
ligando o áudio. 
 As atuais DG foram aprovadas durante a 49ª Assembleia Geral, ocorrida pela primeira vez em 
Aparecida/SP, no dia 9 de maio de 2011. Elas trazem várias novidades em comparação às DG anteriores. 
Quem sabe, as principais delas sejam: seu esquema interno, tendo como ponto de partida Jesus Cristo a 
quem decidimos seguir, aquele que nos faz olhar e agir na realidade de maneira diferenciada, na escuta 
dos sinais dos tempos; as chamadas “urgências”, como campos que exigem respostas novas e 
indispensáveis dos cristãos através de concretas ações evangelizadoras; e a forma de indicar o que fazer, 
como “perspectivas”, e não normas, cabendo aos cristãos de cada realidade assumir aquelas que mais se 
adaptam a suas necessidades e “urgências”. 
 

3. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
 Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 
 

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

     4.1 Partilha de vida (15’) 
 Num primeiro momento, cada um pode partilhar como está, o que está vivenciando... (partilha mais 
pessoal). Depois, todos podem dizer que contato já tiveram com as DG, se já estudaram pessoalmente ou 
em sua paróquia/comunidade e o que mais chama a sua atenção nelas.  
 Cantar novamente o objetivo geral. 

      

       4.2. Oração Inicial (10’) 
 Momento de silêncio...  
 Enquanto alguém acende as velas do espaço (com uma vela palito ou pequena), todos entoam o 
refrão do Salmo 139:  
 “Tu és a luz, Senhor, 
 Do meu andar, Senhor, 
 Do meu lutar, Senhor, 
 Força no meu sofrer. 
 Em tuas mãos, Senhor, 
 Quero viver”. 
 
  

http://www.cnbb.org.br/diretrizes/
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 Quem preside canta (solo e coro): 

 Verdadeiramente ressurgiu Jesus,  
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! 

 Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! 

 Na tarde da Páscoa ele apareceu, 
A paz e a alegria trouxe para os seus! 

 
 Alguém proclama a leitura: Fl 2,1-11. 
Depois de um breve momento de silêncio, todos entoam o cântico Fl 2,6-11 (Ofício Divino das 
Comunidades p. 255): 

1. Jesus Cristo, sendo Deus, 
Disso não se aproveitou. 
Rebaixou-se a si mesmo, 
Feito escravo se encontrou. 

2. Ser igual a um de nós 
Era pouco pra Jesus; 
Humilhou-se e obedeceu. 
Indo até morrer na cruz. 

3. Deus, por isso, o elevou, 
E um nome tal lhe deu; 
Que se curvem diante dele 
O inferno, a terra e o céu. 

4. Toda língua, então, confesse, 
Para a glória de Deus Pai: 
Jesus Cristo é o Senhor. 
Para a glória de Deus Pai. 

5. Ofereço este bendito 
Ao Senhor daquela cruz; 
Ao seu Pai e ao Divino 
Toda glória! Amém, Jesus! 

 

5. Fraternidade – Palavra Refletida (10’) 
 O esquema das Diretrizes Gerais 
 As DG estão divididas em cinco capítulos, assim dispostos: no objetivo geral, apresenta-se aquilo 
que se quer atingir ao final desses quatro anos de evangelização da Igreja.  
 O Capítulo I (cf. nn. 4-16) dá a fonte de toda a compreensão da ação evangelizadora da Igreja. Com 
o título: “Partir de Jesus Cristo”, afirma o princípio cristológico de nossa fé, pois “Toda ação eclesial brota 
de Jesus Cristo e se volta para ele e para o Reino do Pai” (n. 4). 
 Jesus Cristo, princípio e fonte de nossa ação no mundo, deve ser anunciado nas palavras e ações 
dos cristãos. No entanto, “o discípulo missionário sabe que, para efetivamente anunciar o Evangelho, deve 
conhecer a realidade à sua volta e nela mergulhar com o olhar da fé, em atitude de discernimento” (n. 17 – 
cf. Capítulo II, nn. 17-24 ).  
 Não é fácil, porém, compreender a realidade que nos cerca. Sobretudo, porque vivemos num 
tempo de transformações profundas, ou melhor, não vivemos numa “época de mudanças, mas uma 
mudança de época” (n. 19). E esta mudança de época tem deixado desnorteada a humanidade, afetando 
“os critérios de compreensão, os valores mais profundos, a partir dos quais se afirmam identidades e se 
estabelecem ações e relações” (n. 20).  
Duas atitudes têm marcado a forma de lidar com esta realidade de mudança de época: o relativismo, 
próprio de quem perdeu os referenciais de vida; e o fundamentalismo, como atitude daqueles que se 
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fecham em pensamentos, em grupos e em si mesmos, não aceitando o pluralismo e a historicidade, ou 
seja, a dinamicidade da realidade humana. Essas duas atitudes, associadas ao individualismo reinante, 
impedem as relações de alteridade; impedem que se perceba o outro em sua diferença; impedem o 
encontro, o convívio, sobretudo na relação amorosa com os mais pobres. 
 Para um agir frutuoso nesta realidade exige-se discernimento, na força do Espírito Santo, para 
estabelecer critérios, valores e princípios claros1. São tempos propícios para voltar às fontes cristãs e 
buscar os aspectos centrais da nossa fé (cf. n. 24).  
 Neste tempo de mudança de época, os métodos para sustentar e transmitir a fé devem ser 
reavaliados. A evangelização deve ser feita através de métodos e instrumentos que garantam a 
transmissão e a sustentação da fé. Os capítulos seguintes, portanto, nascem dos dois primeiros: o Capítulo 
III , centro das DG, define as cinco urgências para a ação evangelizadora: Igreja em estado permanente de 
missão; Igreja: casa da iniciação à vida cristã; Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral; Igreja: 
comunidade de comunidades; Igreja a serviço da vida plena para todos. 
 O Capítulo IV levanta as perspectivas de ação, tendo como referência as urgências; e o Capítulo V 
indica possibilidades de operacionalizar essas urgências de forma programada, ou seja, planejada. 
 
 Cantemos o refrão:  
 Seduziste-me, Senhor,  
 E eu me deixei seduzir; 
 Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, 
 E foi tua a vitória. 
 
 Encarnação e dom de si mesmo 
 Quando os bispos do Brasil dizem que os cristãos devem partir de Jesus Cristo (DG Capítulo I), 
apontam para o referencial de toda a vida cristã. Sendo assim, o olhar e julgar a realidade tem em Jesus 
Cristo: seu falar e agir, sua fidelidade ao Pai indo até as últimas consequências, entregando-se na cruz, ou 
seja, o seu mistério de encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão como o critério maior de 
discernimento. De fato, “não há como executar planejamentos pastorais sem antes pararmos e nos 
colocarmos diante de Jesus Cristo” (DG 4). 
 O Mistério de Cristo abarca toda a sua forma de ser e existir em Deus, de relacionar-se e interagir 
com a humanidade. Desde o princípio dos tempos Deus fez aliança com a humanidade, para que ela 
participasse sempre da sua divindade. Por seu orgulho, a humanidade rompeu a aliança com Deus. Após 
várias tentativas, enviando seus mensageiros, Deus, para reconduzir a humanidade a si, para levar a 
humanidade a recuperar a sua condição divina, enviou o seu próprio Filho unigênito. Encarnando-se, Deus, 
em seu Filho fez-se uma de suas criaturas; vivendo com a humanidade, por palavras e ações, revelou a face 
de Deus e instaurou em nosso meio o seu Reino de amor. Por sua fidelidade ao projeto do Pai de salvar a 
humanidade, foi morto, aceitando a humilhação da cruz. O Pai, confirmando o falar e agir do Filho, 
rejeitando a morte como fim, devolveu a sua vida, levando-o para junto de si, onde está à sua direita 
intercedendo pelos seus. Um dia, como prometera, voltará para resgatar todos ao Pai, julgando vivos e 
mortos e o seu Reino não terá fim. 
 Duas atitudes desse mistério da nossa salvação assumidas por Jesus, devem encontrar ressonância 
na vida do seu discípulo missionário: a encarnação e o dom de si mesmo aos outros pela entrega na cruz.  
Paulo, escrevendo à comunidade dos Filipenses, resume assim essas duas atitudes de Jesus: “Ele, existindo 
em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e 

                                                 
1
 Aqui as DG lidam com um princípio proclamado por Paulo VI na Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi (8/12/1975) sobre a 

evangelização no mundo contemporâneo: “Para a Igreja não se trata tanto de pregar o Evangelho a espaços geográficos cada 
vez mais vastos ou populações maiores em dimensões de massa, mas de chegar a atingir e como que a modificar pela força do 
Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras 
e os modelos de vida da humanidade, que se apresentam em contraste com a Palavra de Deus e com o desígnio da salvação” (n. 
19). 
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tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se 
obediente até a morte – e morte de cruz!” (Fl 2,6-9) 
 Esse Jesus Cristo é o que se fez pobre para enriquecer a todos, esvaziando-se a si mesmo 
assumindo a condição humana de criatura; aquele que não tem onde reclinar a cabeça, pois se fez solidário 
com os pobres; anunciador do Reino do Pai a todos e em todos os lugares; que foi ao encontro da ovelha 
perdida, para recuperá-la, reanimá-la e cuidar de suas feridas e que, um dia, voltará, para resgatar a todos 
ao Pai, julgando vivos e mortos.  
 Jesus que, pelo perdão, acolheu pecadores, reintegrou pessoas ao convívio social e religioso; 
rompendo com normas que impediam as pessoas de conviverem pacificamente, “tocou” no enfermo, 
revelando que o outro não é motivo da nossa desgraça, mas presença da bondade e vontade divinas. 
Aquele que esvaziou-se totalmente e, não fazendo da sua condição divina um ganho, humilhou-se até a 
entrega na cruz (cf. Fl 2,6-11). O Cristo que foi revelado a nós pelas Sagradas Escrituras e pelo testemunho 
eclesial. O Cristo do esvaziamento de si em favor da humanidade e do “dom de si para o outro” (DG 7). 
Aquele que assumiu a loucura da cruz: perdeu a vida pelos outros, aceitou a humilhação da cruz para 
salvar a humanidade (cf. 1Cor 1,18.21). 
 Esvaziamento e entrega, portanto, marcam a vida do Mestre. O mistério da encarnação do Verbo, 
“o admirável intercâmbio” entre o céu e a terra, não apenas possibilitou à humanidade entrar em 
profunda comunhão  
com Deus, a conhecê-lo e até, a amá-lo, mas também, e acima de tudo, Deus, fazendo-se humano, 
engrandeceu a condição humana, devolvendo à humanidade a sua condição divina dada pelo sopro de vida 
(cf. Gn 1,7), quando a gerou à sua imagem e semelhança (cf. Gn 1,26). Por isso, assim proclamamos na 
ação de graças no tempo do Natal: “Por ele, realiza-se hoje o maravilhoso encontro que nos dá vida nova 
em plenitude. No momento em que vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma 
incomparável dignidade: ao tornar-se ele um de nós, nós nos tornamos eternos”2.  
 Em Cristo e somente em Cristo, participamos da vida em/de Deus e nele, nos tornamos eternos, ou 
seja, divinos. Pelo mistério da encarnação Deus não nos trata como estranhos, pelo contrário, nos torna 
próximos por sua proximidade, transformando a nossa pequenez humana em grandiosidade divina. O ser 
humano deixa de ser rival para ser aliado, de estranho, passa a ser conhecido. As nossas diferenças em 
relação à sua divindade, são enriquecidas e, em Jesus, se tornam meio para comunicar e realizar o humano 
que Deus deseja, que ele gerou. Em Cristo contemplamos o humano perfeito: que é capaz de ser solidário, 
compassivo, perdoar, acolher e amar. 
 O mistério da sua cruz, entrega salvadora, apresenta-se a nós como o dom de si mesmo para a 
humanidade, pois o próprio Cristo nos disse, “Eu dou minha vida pelas ovelhas. É por isso que o Pai me 
ama: porque dou a minha  vida. E assim, eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por 
própria vontade” (Jo 10,15b.17-18a). Ele mesmo se fez dom à humanidade por uma entrega salvadora – 
por sua morte Deus desceu à mais baixa realidade da humanidade, para destruir a morte e renovar a vida. 
Perdeu-se, para nos encontrar; fez-se dom, para possibilitar que a vida germinasse, como uma semente (cf. 
Jo 12,20-33) e readquiríssemos a condição de filhos e filhas de Deus. 
 
 Cantemos o refrão:  
 Seduziste-me, Senhor,  
 E eu me deixei seduzir; 
 Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, 
 E foi tua a vitória. 
 
 A vida em Cristo (DG 4-16) 
 Partindo de Jesus Cristo, alteridade e gratuidade marcam a vida do discípulo missionário.  
 Alteridade refere-se ao outro, ao próximo, àquele que, em Jesus torna-se meu irmão, minha irmã. É 
relacionamento, convivência com o outro que é diferente de mim, por isso me completa. A alteridade 

                                                 
2
 Prefácio do Natal do Senhor, III, Missal Romano, p. 412. 
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convida ao respeito mútuo, ao encontro, diálogo, à partilha, à solidariedade. O contrário é o fechamento 
em si, o individualismo que gera competição, pois compreende a pessoa como mercadoria, e isso leva à 
idolatria do eu, às vezes do outro ou das coisas. 
 A gratuidade implica ir ao encontro do outro, mesmo os que estão fora do círculo eclesial, 
querendo e fazendo o bem sem nada esperar em troca. Ela rompe com a mentalidade do lucro e do 
mercado, que gera violência, vingança, destruição. A vivência da gratuidade nos leva a amar 
despretensiosamente o outro em Cristo (cf. Lc 10,25-37 – quem é o meu próximo?) e por isso, está 
intimamente ligada à alteridade. Ela corta pela raiz a exploração, a exclusão, o desprezo.  
 Alteridade e gratuidade geram, portanto: perdão, amor até pelos inimigos, reconciliação; senso de 
justiça, atitude de não compactuar com a impunidade, a corrupção e o desrespeito aos direitos mais 
básicos do ser humano; nos fazem experimentar em Cristo a compaixão, no aprendizado do sofrer com; 
levam à fidelidade como prova de amor, em contraposto a uma sociedade do descartável, do provisório. A 
alteridade e a gratuidade nos levam a acolher a todos sem distinção, a não ter medo do diferente, pois o 
diferente nos faz ser nós mesmos, nos enriquece. 
Tudo isso é vivido na Igreja e como Igreja, povo de Deus, onde são celebrados os sacramentos – mistérios 
do amor de Deus pela humanidade, onde a comunidade é enviada em missão para anunciar a pessoa e a 
mensagem de Jesus, e para manifestar o Reino de Deus e seus valores. Na Igreja onde todos se tornam um 
único corpo com o Cristo, do qual ele é a cabeça (Cl 1,18), pois participamos do único pão que é o Cristo; 
onde aprendemos a arte de ser cristãos, no embate cotidiano de ser e estar com os outros – meus 
irmãos/ãs; onde vivenciamos a diversidade através dos ministérios, serviços, carismas e dons – corpo 
místico de Cristo em seus vários e diferentes membros. 
 A vida em Cristo exige, neste tempo de mudança de época, uma verdadeira conversão pessoal e 
pastoral, uma real mudança de estruturas, para ir ao encontro de todos, com novos métodos e novo ardor 
(cf. DG 26, 34). 
 

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’)   
 Cada um pode partilhar no grupo sobre as duas atitudes do discípulo missionário: alteridade e 
gratuidade, seguindo as questões seguintes...  
 O que é importante ressaltar do texto, o que ele provocou em você?  
 Quem é Jesus para você? 
 Comente um pouco sobre o texto da carta de S. Paulo aos Filipenses da oração inicial, sobretudo os 
vv. 1-5. 
 Que atitudes concretas de alteridade e de gratuidade sua realidade cotidiana tem exigido de você? 
 Que estruturas devem ser mudadas em sua comunidade de leigos e leigas sacramentinos, em sua 
paróquia ou diocese para que o Cristo seja, cada vez mais, vivido e conhecido? 
 

7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’) 
 Leitura e estudo pessoal das DG. Em grupo, após o estudo pessoal, assumir uma das cinco 
urgências. Provocar o estudo das DG em sua comunidade paroquial. 
 

8. Fraternidade – Assuntos da Comunidade (5’) 
 Informações da Coordenação Local.  Motivação para a Assembleia.     
 

9. Fraternidade – Avaliação (5’) 
 Façamos uma rápida avaliação de nosso encontro: 

 Em que este encontro pode ajudar-nos a crescer como pessoa e como cristão/ã? 
 

10. Fraternidade – Palavra Informada (5’) 
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 Aniversariantes do mês: 
Desejamos a vocês vida plena com saúde e paz. Que suas vidas frutifiquem em bênçãos.   
 
RELIGIOSOS SACRAMENTINOS 

05 - Padre Armindo Magalhães Duque  
09 - Padre Vitório Baggi  
11 - Padre Gilberto de Mattos  
19 - Padre Regivaldo dos Passos  
21 - Padre Ismael Destefani  

  
LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS 

03 - Marilda do Rosário Dias - Uberaba  
08 - Maria Helena Lara - BH - Servas  
16 - Débora Renata Viana Afonso - Sete Lagoas  
17 - Virgínia Maria Serra Campus - BH - Servas  
27- Amilton Diniz e Souza - Uberaba  

 
CELEBRAÇÃO DAS PROMESSAS DE VIDA 

23 – Comunidade de leigos e leigas sacramentinos de Uberaba-MG. 
 

11. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
  “Mas como formar esta relação da sociedade com Jesus? É simples: consiste em nos unir a seu 
espírito, a sua forma de julgar; em pensamento, em julgamento de cada coisa como Jesus Cristo, não 
sendo senão um mesmo espírito com Nosso Senhor. Esta união de nosso espírito com o espírito de Jesus 
esclarecerá nossas dúvidas, dissipará nossas trevas, nos fará julgar divinamente cada coisa, pois será Jesus 
quem julgará em nós. Esta união consiste ainda em partilhar os mesmos sentimentos de Jesus, em odiar o 
que Ele odeia, desprezar o que Ele despreza e amar o que Ele ama. Eis o que nos escreveu São Paulo: ‘Haja 
entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus’ (Fl 2,5).”    

  São Pedro Julião Eymard (PT 155,2) 
 

12. Pensamento do Mês (1’)  
“Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus” (Fl 2,5). 

 

 
 
 

 
 

  

Roteiro gentilmente elaborado por: 

Padre Hernaldo Pinto Faria, sss 
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