
1  Entronização da Cruz e da imagem 
de Nossa Senhora do Amor Divino

Neste momento trazemos ao local das reuniões um crucifi -
xo e a imagem de Nossa Senhora para iniciarmos o encon-
tro com um momento de oração

Dir.: Peçamos ao Espírito Santo que possa conduzir 
esse nosso momento de oração e formação.

Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fi éis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. 
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renova-
reis a face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste 
os corações dos vossos fi éis, com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coi-
sas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua con-
solação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.

2  Oração inicial

Dir.: Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, 
que lhe deu seu Filho único, para que todo o que 
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois 
Deus não enviou o Filho ao mundo para condená
-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem 
nele crê não é condenado, mas quem não crê já está 
condenado, porque não crê no nome do Filho úni-
co de Deus. Ora, este é o julgamento: a luz veio ao 
mundo, mas os homens amaram mais as trevas do 
que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto 
todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem 
para a luz, para que as suas obras não sejam repro-
vadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para 
a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são 
feitas em Deus. (Jo 3,16-21)

3  Texto bíblico

Jesus: Deus Encarnado e Deus Salvador

A Sagrada Escritura nos ensina que “Deus amou tan-
to o mundo que entregou o seu fi lho único, para que 
todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eter-

4  Formação do dia

Neste momento faremos a leitura do texto do dia ou assis-
tiremos o vídeo
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na” (Jo 3,16). 
Por ser verdade o que a Bíblia nos ensina, então temos 
que afi rmar que Jesus Cristo é o Salvador de toda a 
humanidade. Por ser o único mediador entre Deus e 
os homens, quem se salva, mesmo que não o saiba, é 
salvo por meio de Jesus Cristo. Ele nos fez entender 
toda a história vivida antes dele e o que se passaria 
depois dele. 
Jesus nasceu sujeito à lei, de uma mulher digna de re-
cebê-lo, escolhida por Deus Pai, cujo nome era Maria, 
nascida sem pecado original em vista dos méritos de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 
A vida e a obra de Jesus nos foi narrada por quatro li-
vros, que denominamos Evangelhos. Os três primeiros 
evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram os acon-
tecimentos da vida de Jesus principalmente na Galileia, 
que fi ca ao norte da Terra Santa. Já o evangelista João 
fala dos acontecimentos ocorridos em Jerusalém.
Até os trinta anos, Jesus Cristo viveu com sua mãe, a 
Virgem Maria, na casa de José, seu pai adotivo, em 
Nazaré. Estudou em sua terra e exerceu a profi ssão de 
carpinteiro, aprendida com seu pai. 
Jesus Cristo é uma só pessoa, mas possui duas natu-
rezas: a natureza divina e a natureza humana. Pela es-
sência divina Ele é igual ao Pai: eterno, onipotente, etc. 
Segundo a natureza humana Ele é igual a nós: cresceu, 
se desenvolveu, sofreu, alegrou-se... Porém, a grande 
diferença era que a sua natureza humana estava com-
pletamente livre da corrução do pecado.
No trigésimo ano de sua vida recebeu o batismo pre-
gado por João Batista, no rio Jordão. 
Antes de iniciar sua vida pública, Jesus jejuou durante 
quarenta dias, sendo tentado pelo demônio. 
Ele saiu em missão pela Galileia, escolhendo doze 
apóstolos. Jesus demonstrou sua origem divina por 
meio de sinais e profecias. As forças da natureza lhe 
obedeciam; Ele caminhou sobre as água, multiplicou 
pães e peixes para matar a fome do povo, transformou 
água em vinho, ressuscitou mortos, expulsou demô-
nios, curou enfermos, etc.
Todos esses sinais serviram para mostrar que Ele era o 
Messias. Porém, o maior sinal que nos deixou foi mor-
rer na cruz, por amor à humanidade, salvando-a... e 
ressuscitar, vencendo o poder da morte e das trevas. A 
vida pública de Jesus Cristo durou cerca de três anos. 
Após ter pregado a Verdade que o Pai lhe havia man-
dado ensinar, pelo poder do Espírito Santo, numa 



5  Partilha
Neste momento faremos um momento de partilha do texto 
bíblico e do texto de formação.

Dir.: Voltados para a imagem da Virgem Maria, 
vamos elevar nossa oração à Mãe Missionária que 
nos conduz a Jesus:

Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe de sua Igreja, somos 
conscientes do papel que desempenhais na evange-
lização das pessoas que ainda não conhecem o vosso 
Filho. Estamos conscientes de como os missionários 
vieram com a força do Evangelho de Cristo e obti-
veram sucesso no seu trabalho de evangelizadores. 
Sendo a Mãe da Divina Graça, vós estivestes com os 
missionários em todos os trabalhos. E, como Mãe da 
Igreja, vós presidistes todas as atividades de evange-
lização e a implantação do Evangelho nos corações 
dos fiéis.  Vós sustentastes os missionários na espe-
rança e lhes destes alegria a cada nova comunidade 
que nascia da atividade evangelizadora da Igreja. Vós 
estivestes presente com a vossa intercessão e vossas 
orações, como a primeira graça do batismo plenifica-
do, assim como aqueles que tiveram a vida nova em 
Cristo, vosso Filho, e experimentaram intensamente 
a realização de sua vocação cristã. Pedimos-lhe, Ma-
ria, para nos ajudar a cumprir essa missão de evan-
gelizar que o vosso Filho confiou à sua Igreja, e que 
cabe a nós. Conscientes do vosso papel como auxilia-
dora, nós nos entregamos a vós na missão de levar o 
Evangelho, de forma profunda a todos os corações 
e para a vida de todas as pessoas. Confiamos a vós 
o nosso mandato missionário e entregamos a nossa 
causa totalmente às vossas orações. Por Jesus Cristo, 
vosso Filho, com o Pai, na unidade do Espírito Santo 
sejam o louvor e a ação de graças por todos os sécu-
los! Amém! 
AVE MARIA...

6  Oração a Mãe Missionária

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos 
conduza à vida eterna, em Nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

7  Bênção final
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quinta-feira, Jesus Cristo desejou celebrar a Páscoa 
com seus discípulos, definindo a Páscoa do Novo 
Testamento: a Eucaristia. Disse, sobre o pão: “Tomai 
e comei, isto é o meu corpo” (Mt 26,26). Depois, disse 
sobre o cálice: “Bebei dele todos, pois isto é o meu san-
gue, o sangue da Aliança, que é derramado por mui-
tos, pela remissão dos pecados” (Mt 26,27-28). 
E pediu que isso fosse feito em sua memória até o dia 
de seu retorno definitivo. A Igreja fundada por Ele, 
que passou a ser chamada de Igreja Católica Apostóli-
ca Romana, celebra até hoje a Eucaristia, que é o ápice 
da vida cristã, pela presença de Jesus em nosso meio.
Numa sexta-feira ele foi condenado e morreu crucifi-
cado, derramando o seu sangue por todos os homens, 
mostrando pelos sinais de sua paixão ser, verdadeira-
mente, o Filho de Deus (cf. Mt 27,54). 
Na noite de sábado para domingo Ele ressuscitou dos 
mortos, aparecendo para seus apóstolos e discípulos. 
Estes viram que não se tratava de uma mera aparição, 
pois tocaram em seu corpo e viram os sinais de sua 
crucifixão. 
No período de cinquenta dias Jesus conversou com 
seus apóstolos várias vezes, deixando seus últimos 
ensinamentos. Finalmente, Jesus subiu ao Céu, na pre-
sença de todos seus discípulos. 
Ele retornará antes do fim dos tempos, para julgar os 
vivos e os mortos, quando terá início o seu eterno Rei-
no, onde todos os que foram salvos viverão com Deus 
para sempre. 
No passado o salmista afirmou: “Essa verdade é por 
demais maravilhosa; é tão sublime que não posso 
compreendê-la” (Sl 138,6). Hoje, por meio do testemu-
nho da Escritura, da História e da Tradição da Igreja 
nós temos a compreensão de toda a verdade que nos 
foi dada por Jesus. 
E nisso somos iluminados pelo Espírito Santo, que é 
Deus, para não nos confundirmos e para perseverar-
mos na fé. 


