
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.: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o 
que vimos com os nossos olhos, o que contempla-
mos e o que as nossas mãos apalparam da Palavra 
da Vida –vida esta que se manifestou, que nós vi-
mos e testemunhamos, vida eterna que a vós anun-
ciamos, que estava junto do Pai e que se tornou vi-
sível para nós –,isso que vimos e ouvimos, nós vos 
anunciamos, para que estejais em comunhão conos-
co. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, 
Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para 
que a nossa alegria seja completa.  (1Jo 1,1-4)

3  Texto bíblico

A Religião Verdadeira

Vivemos em um mundo globalizado. Diferente 
de toda organização social dos séculos passados, 
onde cada povo observava sua cultura germinar 

4  Formação do dia

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

ENCONTROS PARA PEQUENAS COMUNIDADES ECLESIAIS MISSIONÁRIAS

DOMINUS
CAMINHOS DA EVANGELIZAÇÃO

com sua religião, sua literatura, seus hábitos, etc, 
hoje vivemos em um mundo onde as culturas se 
entrelaçam e influenciam umas às outras. Nesse 
diálogo cultural, há também a influência religio-
sa, isto é, a própria religião, que em muitos casos 
é ela quem dita muitíssimos hábitos de um deter-
minado povo. Agora, com esse diálogo, não há 
homogeneidade religiosa, havendo povos com 
influência de várias religiões.
Contudo, nessa conjuntura cultural e religiosa, 
como poderemos saber qual religião é verdadeira? 
Influências que devemos evitar para esse dis-
cernimento, aliás, três influências são: primeiro 
o hedonismo, segundo o subjetivismo e terceiro 
o relativismo, visto que são perigosos para um 
discernimento saudável, porque corrompem a 
verdade e dão primazia aos amores egoístas e a 
soberba intelectual. Levando em consideração 
isso, estaremos mais aptos a discernir verdadei-
ramente qual é a religião verdadeira.
Religião vem do latim religare, que quer dizer 
religar, ou seja, religar o homem a Deus. Longe 
de qualquer concepção errônea e preconceituosa, 
sabemos da necessidade do homem reconhecer-
se como ser religioso, na busca de seu fim último 
e da importância de sua existência como filho 
bem amado. 
Aspectos para esse discernimento verdadeiro é 
dizer e perceber como doutrinas, dogmas, escri-
tos, fatos históricos complementam-se. Para ser 
verdadeira, nenhum desses pontos podem entrar 
em contradição entre si. 
Nossa intenção neste breve texto, esse breve ví-
deo que aqui estamos apresentando, não é trazer 
um tratado da veracidade cristã, mas demonstrar 
que somente o Cristianismo possui em sua essên-
cia todo um conjunto de doutrinas, dogmas, as 
Sagradas Escrituras complementando-se de for-
ma tão verdadeira que apesar de seus inimigos 
e das afrontas seculares, jamais perdeu seu es-
plendor, porque a verdade encanta os homens e 
prevalece ante a mentira. Podemos analisar cada 
dogma, cada documento pontifício, cada alocu-
ção papal, cada doutrina e veremos como há uma 
união essencial entre cada um desses pontos.



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 

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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Além disso, o aspecto mais importante e que irá 
levar-nos ao discernimento final é o mistério da 
Encarnação. De todas as religiões conhecidas, a 
única que nos fala de um Deus que se encarnou 
e habitou entre nós é o próprio cristianismo. A 
arqueologia e os fatos históricos não dão mar-
gem para qualquer interpretação contrária e que 
contradiga que Cristo habitou no meio de nós. O 
próprio Deus, reconhecendo a ineficácia do seu 
povo em O reconhecer e ir até Ele, dignou-se vir 
até nós, na plenitude dos tempos, veio nos trazer 
a sua Salvação e sacrificar-se por nossos peca-
dos, a fim de que pudéssemos ir até Ele, buscá
-Lo e amá-Lo. Nesse mistério revelado do Deus 
que apresentou nós conhecemos Jesus Cristo, 
que verdadeiramente esteve conosco em corpo, 
sangue, alma divindade.

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...


