
ENCONTROS PARA PEQUENAS COMUNIDADES ECLESIAIS MISSIONÁRIAS

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.: Disseram-lhe os seus discípulos: “Eis que 
agora falas claramente e a tua linguagem já não é 
figurada e obscura. Agora sabemos que conheces 
todas as coisas e que não necessitas que alguém 
te pergunte. Por isso, cremos que saíste de Deus”. 
Jesus replicou-lhes: “Credes agora!... Eis que vem 
a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, 
cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. 
Mas não estou só, porque o Pai está comigo”. “Re-
feri-vos essas coisas para que tenhais a paz em 
mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem! 
Eu venci o mundo.”  (Jo 16,29-33)

3  Texto bíblico

Se Deus é bom, por que existe sofrimento?

Por mais que tentemos fugir das difi culdades e so-
frimentos, eles sempre aparecem em nossa vida. 

4  Formação do dia

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

Tanto é que os antigos diziam: “Quanto mais eu 
rezo, mais assombração me aparece”.
Mas porque existe tanto sofrimento no mundo?
Diante do sofrimento, muitos cristãos acabam cul-
pando diretamente a Deus. E algumas pessoas que 
não creem em Deus, acabam culpando as pessoas 
que estão ao seu lado. 
Veja o que Jesus Cristo nos diz no Evangelho se-
gundo João, capítulo 16, versículo 33: “Estas coisas 
eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. 
No mundo tereis tribulações; mas tende coragem, 
eu venci o mundo” (João 16,33).
Vamos aos fatos.
Segundo a Bíblia Sagrada, o sofrimento humano 
teve seu ponto de partida no princípio da humani-
dade, à partir do primeiro casal, que chamamos de 
Adão e Eva. 
Para Eva, Deus vai dizer: “Eu multiplicarei gran-
demente o teu sofrimento e a tua concepção. Com 
sofrimento terás fi lhos; e o teu desejo será para o 
teu marido, e ele governará sobre ti” (Gn 3,16). Em 
outras palavras a Bíblia quer nos dizer: “o pecado 
é o pai do sofrimento”.
É interessante observar que a escolha de sofrer foi 
do ser humano, ao abandonar a lei natural, pertur-
bando toda a criação. E é igualmente interessante 
que o ser humano não assume que ele é o culpado 
de seus atos. 
Na Bíblia, Deus pergunta a Adão por que ele co-
meu do fruto proibido.
 O que ele faz? Ele não assume que a culpa foi sua, 
e logo foi pondo a culpa em Deus e em Eva: Adão 
diz, em Gênesis 3,12: “A mulher que tu me deste 
por companheira, ela me deu da árvore e eu comi” 
(Gn 3,12).
Adão joga a culpa de seu próprio pecado em Deus, 
pois foi Deus quem criou a mulher e pôs ao seu 
lado. E depois culpa Eva.
Quando uma pessoa despreza a Deus e vive come-
tendo pecados, esta atrai sofrimento não somente 
para si, mas também para os seus. É a lógica da 
vida.
Desse modo, todo o sofrimento que padecemos 
hoje é consequência das péssimas escolhas que fi -
zemos, ou das péssimas escolhas que a humanida-
de vem fazendo há milênios para nós. 

CAMINHOS DA EVANGELIZAÇÃO



Ao maltratarmos a natureza... Ao buscarmos locais 
inconvenientes para morada... Ao descuidarmos 
de nossa saúde... Ao maltratarmos as pessoas que 
estão ao nosso lado, e assim por diante, a gente 
acaba gerando sofrimento. E ele se alastra como 
um rastro de pólvora. 
E não nos esqueçamos que antes de Adão e Eva 
já existia o Adversário de Deus, que chamamos de 
Diabo. Quando nos abrimos à sua obra, ele nos traz 
confusão e sofrimento (1Pd 5,8).
Entretanto, devemos entender que o sofrimento é 
escola. Por isso São Tiago nos ensina no capítulo 1º 
de sua Epístola: “Feliz é o homem que persevera 
na provação, porque depois de aprovado recebe-
rá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o 
amam” (Tg 1,2-4).
Saber sofrer é saber viver.
 Só Jesus Cristo pode nos fazer compreender o sig-
nificado do sofrimento. Ninguém sofreu como ele 
e ninguém enfrentou o sofrimento com tanta audá-
cia e coragem como Jesus.
Para os materialistas sofrer é uma tragédia sem 
sentido. Sem fé, eles levaram muitos à intoxicação 
psicológica, ao desespero, à depressão e ao suicí-
dio, por não conseguirem entender o sofrimento à 
luz da fé.
Nós devemos entender que só nos curamos de um 
sofrimento depois de o haver suportado até ao fim.
Lembre-se que toda a alegria vem do amor, e todo 
o amor inclui o sofrimento. Portanto, a dor é inevi-
tável, mas o sofrimento é opcional.

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, 

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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vamos elevar nossa oração à Mãe Missionária que 
nos conduz a Jesus:

Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe de sua Igreja, so-
mos conscientes do papel que desempenhais na 
evangelização das pessoas que ainda não conhe-
cem o vosso Filho. Estamos conscientes de como 
os missionários vieram com a força do Evangelho 
de Cristo e obtiveram 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 evangelização e a implan-
tação do Evangelho nos corações dos fiéis.  Vós 
sustentastes os missionários na esperança e lhes 
destes alegria a cada nova comunidade que nascia 
da atividade evangelizadora da Igreja. Vós esti-
vestes presente com a vossa intercessão e vossas 
orações, como a primeira graça do batismo ple-
nificado, assim como aqueles que tiveram a vida 
nova em Cristo, vosso Filho, e experimentaram in-
tensamente a realização de sua vocação cristã. Pe-
dimos-lhe, Maria, para nos ajudar a cumprir essa 
missão de evangelizar que o vosso Filho confiou à 
sua Igreja, e que cabe a nós. Conscientes do vosso 
papel como auxiliadora, nós nos entregamos a vós 
na missão de levar o Evangelho, de forma profun-
da a todos os corações e para a vida de todas as 
pessoas. Confiamos a vós o nosso mandato mis-
sionário 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 séculos! Amém! 
AVE MARIA...


