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APRESENTAÇÃO 

 Saudações a todos! 
 Ainda estamos sob os efeitos das piores crises dos últimos anos: a pandemia do coronavírus 
(COVID-19). Tem sido uma experiência desafiadora em todos os aspectos da vida: pessoal, profissional, 
social, político e eclesial. 
 Tem sido muito importante, no combate a essa doença, o isolamento social. Embora tenha despertado 
muitas inquietações e debates, é uma das soluções possíveis para conter a disseminação do coronavírus. Por 
causa disso, muitas pessoas estão redescobrindo o valor da convivência em família. Quantas casas estão 
novamente iluminadas com a reciprocidade entre pais e filhos! Quantas noites de oração com os membros 
reunidos em torno da televisão ou do celular, na sala ou num quarto, acompanhando a missa ou rezando o 
terço! Quantas Bíblias deixaram de ser apenas um livro de enfeite e voltaram a comunicar a sempre viva 
Palavra de Deus! De um mal, Deus sempre sabe fazer um bem! 
 A proposta deste mês é que os Grupos rezem como família e em família, nas casas. Para isso, 
estamos propondo reviver em cada encontro, a própria experiência de Jesus, que partilhava a convivência 
das famílias em suas casas, segundo o esquema da Leitura Orante da Bíblia. 
 Propomos que cada casa seja abençoada ao final de cada encontro. É importante, então, que cada um 
deles seja bem preparado! É bom que a família que vai acolher o encontro monte um pequeno altar, com a 
Bíblia, vela, flores, imagem do santo de devoção, fotos de momentos marcantes da vida da família. O Grupo 
não se esqueça de providenciar água benta para ser aspergida em cada casa. Seria muito significativo que 
fosse a água abençoada pelo padre na Vigília Pascal. 
 Deixemos que Jesus entre em nossas casas! Bom estudo e oração para todos! 

 
Pe. João Custódio Cosmi Cunha 

Coordenação Diocesana de Evangelização e Catequese 
 

Pe. Éder Mataveli Vargas 
Coordenador Diocesano de Pastoral 



1º ENCONTRO – NAS BODAS DE CANÁ 
 
CANTO INICIAL: Quem foi que aqui nos reuniu... nº 126 
 

ORAÇÃO INICIAL 
D. Estamos reunidos como família de Deus. Formamos o Corpo de Cristo. 
Somos o Templo do Espírito. Queremos viver na comunhão da Trindade 
Santa: 
 
T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
D. Trazemos para este encontro a nossa vida de cada dia: preocupações e 
sonhos, projetos e desejos, batalhas e conquistas, angústias e alegrias, 
tristezas e esperanças. Tudo colocamos diante de Deus, para que Ele envolva 
o nosso coração com sua paz e seu perdão.  

- Momento de silêncio. Logo após, apresentar intenções para a oração. 
T. Aqui estamos, Senhor, nosso Deus. Vinde fazer morada em nosso coração! 
 
D. Invoquemos o auxílio do Espírito Divino: 
- Escolher um canto: Vem, Espírito Santo, vem... nº 838, A nós descei, Divina Luz... nº 841, Oh! Vinde Espírito 
Criador... nº 842 ou Vinde, Espírito de Deus... nº 864 
 
D. Nossa vida de fé tem seu centro no mistério da Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Ele é 
o Caminho, a Verdade e a Vida. Ele é o Mestre Divino, que nos conduz ao Coração do Pai. Por sua graça é 
que estamos aqui hoje. Confiemo-nos em suas mãos: 
L.1 Jesus Mestre, santificai minha mente T. E aumentai minha fé. 
L.2 Jesus, docente na Igreja T. Atraí todos para a Vossa escola.  
L.1 Jesus Mestre, libertai-me do erro T. Dos pensamentos inúteis e das trevas eternas. 
L.2 Ó Jesus, caminho entre o Pai e nós T. Tudo Vos ofereço e tudo de Vós espero. 
L.1 Ó Jesus Mestre, caminho da santidade. T. Fazei que eu seja Vosso fiel seguidor. 
L.2 Ó Jesus Caminho, tornai-me perfeito T. Como o Pai que está no Céu.  
L.1 Ó Jesus Vida, vivei em mim. T. Para que eu viva em Vós. 
L.2 Ó Jesus Vida, não permitais T. Que eu me separe de Vós.  
L.1 Ó Jesus Vida, fazei-me viver eternamente T. A alegria do Vosso amor. 
L.2 Ó Jesus Verdade T. Que eu seja luz do mundo.  
L.1 Ó Jesus Caminho T. Que eu seja exemplo e modelo para as pessoas. 
L.2 Ó Jesus Vida, que minha presença leve T. A todos, em toda parte, graça e consolação. Amém. 
 
LER PARA ENTENDER 
D. Jesus participava dos momentos significativos da vida do seu povo. Ele não se privava da convivência 
com as pessoas. Mas a tudo o Senhor dá um significado especial. Aquele casamento em Caná da Galileia era 
muito mais do que uma simples festa de família. Vamos acolher a Palavra em nosso coração cantando. 
- Cantemos com alegria... nº 338 
- Uma pessoa lê o texto em voz alta: Texto: Jo 2,1-11  
- Logo após, deve-se deixar um tempo para que todos leiam o texto de forma silenciosa e pessoal.  
- Depois de um tempo, o Dirigente provoca o diálogo com as seguintes perguntas: O que me chamou a atenção nesse 
texto? Que frase me marcou? Qual cena foi mais tocante? 
 



DEUS ME FALA 
L.1 O texto que acabamos de escutar encerra a primeira semana de atividade de Jesus, segundo o Quarto 
Evangelho. Nos dias anteriores, João dá testemunho de Jesus (primeiro e segundo dias), que começa a reunir 
seus primeiros discípulos (terceiro e quarto dias). Na festa das bodas de Caná ("no terceiro dia", depois do 
anterior), Jesus quer revelar aos seus, o que realmente está sendo inaugurado na história do mundo. 
L.2 O matrimônio é um símbolo muito forte na Bíblia. Além de significar a união conjugal, ela também 
aponta para a aliança de Deus com o seu povo. Na linguagem dos profetas de Israel, abandonar a promessa 
divina é como a traição em um casamento. Muitas vezes Deus é descrito como o noivo e Israel como a noiva 
infiel. Em vez de se revoltar e pedir divórcio, Deus permanece fiel à sua aliança, perdoa e renova o seu 
compromisso. Faz desse modo, um apelo à conversão para todos os que erram. E nos convida também a 
perdoar sempre, de todo o coração. 
L.1 O vinho sempre tem o significado de festa, de alegria. Vinho novo é sinal de bênção e fartura. No texto 
que escutamos, Jesus transforma a água dos rituais judaicos em vinho para a festa de casamento. Com isso, 
ele quer mostrar que de nada vale a Lei antiga, se ela se torna uma simples obrigação, pesada e estéril. É 
preciso entrar na novidade do Reino de Deus, que Jesus inaugura com a sua vida, sua palavra, suas obras. É 
o "vinho novo" capaz de trazer verdadeira alegria para o coração. Maria é quem mostra o segredo desta festa 
do Reino: fazer tudo o que Jesus disser! 
L.2 João chama este acontecimento de sinal, não milagre. Para ele, mais importante que o fato acontecido, é 
o que essa ação quer provocar. O final do texto mostra que "Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos 
creram nele". O ato de crer é o que se busca. Podemos ser fãs encantados com a atuação de Jesus a partir de 
seus milagres, mas isso basta? Devemos nos tornar discípulos atentos, a partir da fé, provocada pelos sinais 
que Deus realiza na nossa vida. Só assim poderemos entender o sentido da festa da vida nova que Jesus veio 
realizar entre nós. 
 
A PALAVRA ME FAZ FALAR COM DEUS 
- Momento de oração pessoal e silenciosa a partir da Palavra refletida e meditada. 
- Depois, pode-se fazer uma partilha em forma de oração em comum, de forma espontânea. 
 
COMUNHÃO E AMIZADE COM DEUS 
D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, em silêncio, pense em um compromisso pessoal (ou 
familiar). 
- Enquanto grupo, pensemos até semana que vem em ação para com o meio ambiente para ser desenvolvida 
na última semana deste mês. As sugestões poderão ser apresentadas a partir do próximo 
encontro. 
 
 

CONHECENDO O SANTUÁRIO DE VINHÁTICO 
  

Desde 1938, quando os primeiros moradores chegaram ao norte do Estado e 
ocuparam as nossas matas até hoje, o pequeno povoado foi se desenvolvendo até tornar-
se a Vila de Vinhático. Em setembro de 1951 com permissão do Pe. Guilherme Shimittiz 
foi construída a primeira capela, naquele dia o Vigário trouxe para a Vila uma pequenina 
Imagem do Imaculado Coração. Já em 1952 o Vigário sentiu a necessidade de construir 
uma nova capela e incumbiu esta missão ao povo. Assim o fizeram naquele mesmo ano. Em 
1954 foi celebrado o ano Mariano e em 1955 a Imagem Peregrina de Nossa Senhora da Penha visitou o povoado. Em 
1959 a capela passou a ser atendida pelo Pe. Celso M. Duca MCCJ. 
 A vida religiosa e social veio se organizando ao redor do Santuário do Imaculado Coração de Maria, que o 
povo construiu com fervor generoso para honrar sua gloriosa Padroeira. Em 03 de maio de 1959 Pe. Celso M. Duca 
benzeu a pedra fundamental da Nova Igreja e que no dia 25 de dezembro de 1959 a meia noite com grande alegria, Pe. 
Celso abençoou a nova Igreja e colocou as relíquias Santas no altar provisório e a imagem da padroeira. No dia 22 de 



agosto de 1961 o Exmo. Sr. Dom José Dalvit, Bispo Diocesano, em visita pastoral, abençoou  a Igreja e o altar. No dia 
19 de agosto de 1962 foi abençoado o carrilhão de três sinos, dedicados ao Imaculado Coração de Maria, São João 
Batista e Bom Jesus. 

(ESTA HISTÓRIA CONTINUA...) 
 

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
 Ó Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, agraciada do Pai, plena de beleza e virtudes.  
 Confiante em vossa maternal bondade e cheio do desejo de crescer como discípulo de Cristo Senhor, 
venho ofertar-me inteiramente ao Vosso Imaculado Coração, fonte inesgotável do mais puro amor. 
 Consagro-vos, ó Senhora, todo meu entendimento, todo meu coração, toda minha vida, minha saúde, 
família, amigos e emprego. Dissipai, Senhora, por vossa Imaculada Conceição, toda maldade, egoísmo, 
fechamento do meu coração, para que sempre vos ofereça o amor que mereceis. 
 Concedei-me, Virgem prudentíssima, a Graça de que necessito (…) para que jamais, vítima de 
minhas fraquezas, seja afastado da presença de Jesus Cristo, vosso amado Filho. A quem por vossas preces e 
méritos me confio. Acolhei-me e defendei-me, doce e amável coração, agora e na hora da morte. Amém. 
P. Imaculado Coração de Maria. 
T. Sede o nosso refúgio. Amém. 
 
 

ORAÇÃO FINAL 
 
D. Vamos invocar a bênção do Senhor sobre esta casa, seus pertences e sobre esta família. 
T. Abençoai, Senhor, esta casa! 
D. "Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles". Jesus prometeu e está 
aqui conosco. 
T. Bendito seja Deus para sempre! 
D. A Vós, Pai Santo, pedimos por esta casa! 
T. Pedimos por aqueles que nela habitam e por tudo o que ela contém! 
D. Abençoai-a e santificai-a! 
T. Dignai-vos enriquecê-la com toda sorte de bens. Concedei-lhes as coisas necessárias para a vida e o 
bem-estar. 
D. Abençoai, Senhor, os que moram nesta casa e os que aqui chegarem. Acompanhai-os quando saem de 
casa e que voltem guiados pela vossa mão. Dai paz, vida, saúde perdão aos seus moradores. 
T. Que reine e cresça o amor e a fé cristã entre nós. 
D. Que Vossa presença ilumine a vida e os caminhos desta família. 
- Enquanto se canta: "Deus vos salve, Deus..." nº 017 ou "Esta casa será abençoada..." o Dirigente ou outra pessoa do Grupo 
asperge a casa com a água benta.  
- Concluída a aspersão, todos rezam: Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
T. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a 
paz. 
D. O Senhor nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
T. Que não faltem a paz, a saúde, a fé e os bens necessários para a vida de nossas famílias. 
 
CANTO FINAL: Pra que o vinho do amor... nº 1.286 
 


