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DOMINUS

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.: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava jun-
to de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princí-
pio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele 
nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos 
homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas 
não a compreenderam.  (Jo 1,1-5)

3  Texto bíblico

A existência de Deus

Muitas pessoas afirmam que a humanidade inven-
tou a existência de Deus, por não saber explicar 
os fenômenos da natureza, muitas vezes violen-
tos. Os incrédulos dizem que os povos primitivos 
atribuíam tudo, por medo, a um ser criador, fruto 
de suas mentes fantasias. 
Naturalmente, não podemos provar a existência 
de Deus em um laboratório. Desse modo, deve-

4  Formação do dia

Neste momento faremos a leitura do texto do dia ou assis-
tiremos o vídeo

mos aceitá-lo pelas evidências que temos e pela 
fé.
De início, citamos o famoso biólogo Edwin 
Conklin. Ele disse que “a probabilidade de a vida 
originar-se por acaso é comparável à probabilida-
de de um dicionário completo surgir como resul-
tado da explosão de uma tipografia”. 
Falando na complexidade do universo, o próprio 
Edwin Conklin nos mandou ingressar na lógica 
humana, para ver que nada é obra do acaso. Por 
exemplo: como explicar as mamas? Até que elas 
se desenvolvessem, os filhos dos homens e dos 
animais morreriam de fome. E o olho humano? 
Até Darwin ficava intrigado com isso. Esse con-
tém muitos músculos que trabalham harmoniosa-
mente; seus 100 milhões de bastonetes e de cones, 
que realizam pelo menos 10 bilhões de cálculos 
por segundo! Seria possível a visão humana ter 
surgido por acaso.
Naturalmente não desejamos negar a teoria da 
evolução (que é uma teoria), mas damos a Deus 
o primeiro ato criador que gerou o que vemos e o 
que somos.
Estudando as estrelas e o espaço, vemos que toda 
essa organização não pode existir por acaso. Veja 
só: “Onde há um plano perfeito, há um projetista 
perfeito”. Se há o universo, tem de haver um Cria-
dor, superior ao universo criado. Se há uma obra 
de arte, tem que haver um artista. Como disse o 
grande astrônomo William Herschell: “Louco é o 
astrônomo que não crê em Deus”.
Há, ainda, algo que ninguém pode negar, por meio 
da história universal: os historiadores, antropólo-
gos, sociólogos e filósofos comprovam que em to-
das as primitivas comunidades humanas sempre 
houve a crença num Deus superior, mesmo que 
no início essa crença fosse em algo material.
Algumas pessoas dizem que isso se deu por uma 
questão de medo. Mas por que mesmo os que não 
tem medo acreditam na existência de um Deus 
Superior?
Para Descartes, um filósofo francês, a prova de 
que a ideia foi colocada em nós por um Ser Supe-
rior, é que o conceito de Deus existe desde que o 
homem é homem. 
Sir Alfred Hoyle, um renomado astrofísico, afir-
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ma que o carbono, presente em todos os seres vi-
vos, tem um nível de ressonância energética úni-
ca, que torna capaz a junção entre os núcleos de 
átomos de hélio e berílio. Para ele essas questões 
perfeitamente moldadas não poderiam ser apenas 
uma feliz coincidência. 
Veja só! Se você olha para as bolas dispostas sobre 
uma mesa de sinuca, verá que elas não podem se 
movimentar, a não ser que alguém dê a primei-
ra tacada. Assim também se dá no universo: para 
existir, um primeiro movimento foi necessário, e 
esse precisava ser praticado por um ser indepen-
dente e anterior ao próprio universo.
Os cientistas mostram, também, que o universo 
não pode existir eternamente, pois sua energia di-
minui a cada dia, pois ele consome a energia que 
tem a cada segundo. Quem criou a energia inicial, 
que passou a ser consumida universalmente? 
Deixando de lado tantas evidências, vamos ao 
que nos ensina a palavra de Deus:
Em Gênesis 1,1-3, nós lemos “No princípio criou 
Deus o céu e a terra. 2 A terra era sem forma e va-
zia; e sobre oabismo havia trevas; e o Espírito de 
Deus se movia sobre as águas” (Gn 1,1-3). Esta é 
uma afirmação simples, mas responde à questão 
mais básica e científica de todas.
E Jesus estava presente na criação: Veja o que nos 
diz o Evangelho segundo João 1,1:
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com 
Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele estava no princí-
pio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por 
ele; e sem ele nada do que foi feito se fez” (Jo 1,1). 
Na bíblia existem centenas de versículos que fa-
lam sobre Deus e seu ato criador. Leia a Bíblia, 
e descubra a obra espetacular de um Deus que 
nos criou, que nos ama e que preserva todo o 
universo.

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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