
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.: Tu, porém, permanece firme naquilo que 
aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E 
desde a infância conheces as Sagradas Escrituras 
e sabes que elas têm o condão de te proporcionar 
a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Je-
sus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, 
e útil para ensinar, para repreender, para corri-
gir e para formar na justiça. Por ela, o homem de 
Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa 
obra.  (2Tm 3, 14-17)

3  Texto bíblico

Bíblia: Palavra de Deus?

Após o advento da Imprensa, inventada por Gu-
temberg, em 1430, houve, pela primeira vez na his-
tória, o acesso à Sagrada Escritura de forma fácil, 
abrangente, universal, portanto estamos falando 

4  Formação do dia

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

do século XV. Anterior a isso, para poder ler as Sa-
gradas Escrituras, era necessário ter acesso aos ro-
los de pergaminho, papiro e demais registros. Na 
maioria das vezes, o povo de Deus só teve contato 
com as Escrituras no Santo Sacrifício da Missa. 
Bíblia, podemos dizer que é o conjunto de todos os 
livros inspirados, do Antigo e do Novo testamen-
to. Podemos dizer que é uma biblioteca, a coleção 
completa de tudo o que foi escrito sob a inspira-
ção do Espírito Santo. A palavra Bíblia signifi ca, 
na língua grega, “livros”, “conjunto de livros”, “os 
livros”, vem da língua grega, como foi dito.
A divisão das Sagradas Escrituras é compreendi-
da assim: pelo Antigo Testamento, que relata o co-
meço da humanidade até Jesus Cristo e contêm 46 
livros que tratam dessa história, chamamos a his-
tória do Povo de Deus, história da salvação e toda 
doutrina ensinada por Deus a esse Povo e o Novo 
Testamento contém 27 livros que narram a vida e 
os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos e 
a história da Igreja primitiva nos 60 – 70 primeiros 
anos da Igreja.
Porém, como podemos afi rmar que a Bíblia é a 
Palavra de Deus? Nossa resposta está na própria 
Bíblia. Jesus Cristo, após a profi ssão de fé de Pe-
dro, confere a ele a primazia, onde ele diz assim no 
Evangelho de Mateus capítulo 16: “Eu te darei as 
chaves do Reino dos Céus e o que ligares na terra 
será ligado nos céus, e o que desligares na terra 
será desligado nos céus”. Portanto, como vimos no 
texto bíblico, a autoridade dada por Jesus a Pedro. 
Pedro, o primeiro dos Papas, ele assume essa auto-
ridade de ligar e desligar.
Iremos nos aprofundar nisso quando tratarmos da 
origem da Bíblia será em outro programa.
Hoje fi caremos por aqui dizendo que a Bíblia como 
teve base uma tradução, que chamamos a tradu-
ção dos setentas, a septuaginta, foi utilizada pelos 
próprios apóstolos essa tradução, e recebeu status 
de cânon, de texto canônico, por volta do ano 381. 
Portanto, os bispos da Igreja com o Papa trabalha-
ram muito para perceberem quais textos eram au-
tênticos e quais não eram. Para que esses bispos 
soubessem quais dos livros eram inspirados por 
Deus, houve uma avaliação da Sagrada Tradição, 
ou seja, daquilo que foi transmitido também oral-
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mente, à medida que essa transmissão oral trazia 
também sua contribuição de discernimento para os 
livros que eram escritos. A respeito disso, a consti-
tuição dogmática Dei Verbum vai dizer assim: “A 
Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão por-
tanto entre si estreitamente unidas e comunican-
tes. Pois, emanam da mesma fonte divina, formam 
de certo modo um só todo e tendem para o mesmo 
fim”, portanto, repito, tradição e escritura emanam 
da mesma fonte divina, é o que nos diz a Santa 
Igreja. Ora, ao longo da história do cristianismo, 
várias foram as listas que apareceram de textos ti-
dos como sagrados, o que gerava grande confusão 
e propagação de heresias. Existiam, por exemplo, 
muitos evangelhos e livros que foram definitiva-
mente excluídos do cânon das escrituras, são cha-
mados evangelhos/textos apófricos, justamente por 
não terem sido divinamente inspirado e apresenta-
rem erros e contradições. Para tal empreendimento 
e discernimento, foi necessário buscar na Sagrada 
Tradição deixada pelos Apóstolos o que estava de 
acordo ou não com as práticas cristãs, recebidas de 
nosso Senhor Jesus Cristo, convivida com os Após-
tolos. E com isso o concílio de Constantinopla, na 
autoridade conferida por Jesus Cristo ao Bispo de 
Roma, durante o Pontificado do Papa Dâmaso, São 
Dâmaso, foi então criada, digamos assim, a Bíblia 
como nós a temos hoje, tirando os apófricos e ou-
tros textos que não eram inspirados e então após 
grande discernimento, sabendo que tais livros fo-
ram inspirados por Deus como Palavra Sua.

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...


