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2º ENCONTRO – NA CASA DE PEDRO 
 
CANTO INICIAL: Quem foi que aqui... nº 118 
 

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. Toda a vida de Jesus é missão. Todo lugar onde ele está é território de missão. Toda pessoa que se 
encontra com Ele é destinatário da missão. A comunidade só é cristã de verdade se estiver a serviço, em 
missão. Vamos nos dispor à Palavra da Vida e da Missão. Cantemos. 
- Aleluia... Como o Pai me amou... nº 296 
 
- Uma pessoa lê o texto em voz alta: Texto: Mc 1,29-34  
- 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 Você se lembra das Santas Missões Populares? O texto que acabamos de ler foi um dos mais usados 
pelo Pe. Mosconi, num recorte um pouco mais amplo. Ele mostra como era um dia na rotina missionária de 
Jesus. Os versículos anteriores (Mc 1,21-28) narram a manhã desse sábado: Jesus está na sinagoga com os 
discípulos, prega e expulsa um demônio. Todos ficam fascinados com a palavra e com o poder da atuação de 
Jesus. Ele não faz promessas vazias, enganando a esperança do povo. Pelo contrário, com a palavra e os 
gestos, mostra que o Reino de Deus já está presente, atuando na vida dos homens e mulheres. Basta abrir os 
olhos e o coração para ver! 
 
L.2 Saindo da sinagoga, vai para a casa de Pedro. Deveria ser a hora do almoço. A sogra de Pedro estava de 
cama, com febre. A doença não é querida por Deus para ninguém, mas faz parte do nosso limite humano. 
Jesus tem compaixão daquela mulher e lhe concede a cura. Não diz palavra nenhuma. Só a sua presença 
basta. Ela se levanta e se coloca a serviço, com o que pode fazer. Quem faz a experiência verdadeira de 
Jesus não se acomoda: deixa aquela velha vida e se coloca à disposição, como o Mestre. 
 
L.1 No fim da tarde, Jesus realiza numerosas curas. Nossa sociedade está doente, e gera muita gente doente. 
Enfermos e endemoniados são um sinal de que nosso estilo de vida não vai bem. É preciso mudar. Tais 
pessoas eram excluídas, olhadas com indiferença, afastadas da vida normal de sua família. Ao serem 
curadas, mais do que ter a saúde restabelecida, ganham de volta sua dignidade, a oportunidade de conviver 
com os seus, fazer a experiência de laços autênticos de fraternidade. A fé é a força capaz de restaurar a 
pessoa em sua inteireza de filho e filha de Deus. 



 
L.2 O dia de Jesus ainda continua. Os versículos adiante narram a madrugada de oração de Jesus e o convite 
que ele dirige aos discípulos, logo de manhãzinha. É preciso partir. Não podemos nos contentar com os 
resultados de um dia ou uma atividade pontual. A missão não é tarefa para uma semana ou um mês 
específicos. A missão é para toda a vida. Nossa casa pode ser uma referência missionária, se acolhemos a 
presença de Jesus e sua proposta de amor. Conscientes de nossa vocação, podemos levar a todos a alegria da 
presença salvadora de Cristo em nossa vida, que a transforma por inteiro, e nos abre o horizonte para fazer 
de toda a vida uma experiência missão. 
 
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, que compromisso nosso 
Grupo pode assumir? 
 

CONHECENDO O SANTUÁRIO DE VINHÁTICO 
 
 No dia 23 de setembro de 1962 chega solenemente, trazida da 
Itália, a nova Imagem da padroeira doada pela mãe do Pe. Celso. Logo 
após ser introduzida na Igreja a Imagem peregrinou por diversas paróquias e 
capelas da Diocese. Em 12 de agosto de 1963 D. José Dalvit faz uma romaria 
ao Santuário pedindo proteção sobre o Concílio Vaticano II. No dia 14 de 
Fevereiro de 1965 foi instalada pelo Sr. Bispo Diocesano Dom José Dalvit a Paróquia do 
Imaculado Coração de Maria; sendo o primeiro Pároco o Revmo. Pe. Celso M. Duca. Missionário 
Comboniano. 
 No dia 21 de abril de 2014 o Exmo. Sr. Dom Zanoni Demettino Castro, deu início solenemente aos 
trabalhos para a instalação canônica do Santuário Diocesano do Imaculado Coração de Maria em Vinhático-
ES. Já sendo um Santuário de "fato", trabalha-se para que seja também de "Direito". Com este privilégio 
eclesiástico o fluxo de peregrinos ao Santuário para honrar a Mãe de Deus e nossa, tende a crescer.  
 A festa do Imaculado Coração de Maria é uma festa móvel, acontece sempre no mês de junho, vinte 
dias depois da festa de Pentecostes.  Dada sua importância religiosa para a população a câmara Municipal 
aprovou em sessão ordinária esta festa religiosa fosse adotada como "FERIADO MUNICIPAL". 
 

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: Vamos em paz, e o Senhor... nº 737 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


