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APRESENTAÇÃO 

 

 

Cada ano, no mês de maio, nos dedicamos a celebrar o mistério de Deus que se realiza em Maria. 

Das formas mais variadas e belas, homenageamos essa mulher de Deus, que nos ensina que o verdadeiro 

sentido da vida está em abraçar a vontade de Deus, pela fé, de todo o coração! 

 

Para este ano, queremos nos colocar em comunhão com a Igreja no Brasil, no sintonizando com a 

proposta das Diretrizes para a Ação Evangelizadora, apresentadas pela CNBB. Na novena de Natal do ano 

passado, já saboreamos de forma orante esse projeto evangelizador. Agora, queremos perceber como Maria 

pode nos ensinar a viver, como comunidades eclesiais missionárias, esta proposta eclesial.  

Em cada encontro nos dedicaremos a ver, em Maria, como podemos assumir os quatro pilares da ação 

evangelizadora em nossa vida pessoal e comunitária: Palavra - Pão - Caridade - Ação missionária. 

 

Maria, Mãe da Igreja, interceda por nós! 

 

Bom estudo e oração a todos! 

 

Pe. João Custódio Cosmi Cunha 

Coordenação Diocesana de Evangelização e Catequese 

 

Pe. Éder Mataveli Vargas 
Coordenador Diocesano de Pastoral 

 

 

 

 

 

 

1º ENCONTRO NA PRIMEIRA SEMANA 

MARIA, SEMPRE ATENTA À PALAVRA DE DEUS 
 

01. AMBIENTE 

Preparar uma mesa com toalha, Bíblia aberta, crucifixo, flores ou uma planta, vela acesa, imagem de Nossa Senhora. 

Se possível, reproduzir num cartaz a imagem da comunidade-casa e seus pilares como no banner das Prioridades 

Diocesanas que cada comunidade recebeu. Também é possível trazer o próprio banner da Comunidade, caso haja um 

só Grupo de Reflexão. 

 

02. ACOLHIDA 

C. Estamos no mês de maio! Com muito carinho, nossa comunidade se dedica a celebrar a memória das 

maravilhas de Deus realizadas em Nossa Senhora. Ela nos acompanha e nos motiva a perseverar na fé, com 

coragem e alegria. Vamos cantar: 

Canto: Como é bonito teu nome... nº 939 

 

D. Deus que é amor, nos reúne neste encontro fraterno: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

 



03. RECORDAÇÃO DA VIDA 

D. As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil são as grandes linhas de trabalho para as 

dioceses, paróquias e comunidades. Para estes quatro anos, elas nos convidam a enxergar nossa comunidade 

como uma verdadeira casa, criando um ambiente de lar, de família, capaz de oferecer proximidade, acolhida, 

comunhão. Nossa comunidade corresponde a essa expectativa? Em que precisamos ainda amadurecer? 

(deixar tempo para partilha) 

 

04. PREPARANDO O TERRENO 

L.1 Maria é exemplo de mulher, de mãe, de esposa. Ela entende bem o que significa a vocação e a tarefa do 

lar. Por isso queremos nos inspirar nela para fazer de nossa comunidade uma verdadeira casa, uma família 

em torno de Jesus. Essa casa que é a comunidade eclesial, tem quatro pilares, quatro colunas que a 

sustentam. Se nos descuidarmos de algum deles, a casa pode desabar. 

 

L.2 Os pilares são: PALAVRA (iniciação à vida cristã e animação bíblica da vida e da pastoral), PÃO 

(liturgia e espiritualidade), CARIDADE (serviço à vida plena) e AÇÃO MISSIONÁRIA (estado permanente 

de missão). Em cada encontro deste mês, vamos refletir sobre um dos pilares e, com Maria, rezar a partir de 

cada um deles. Neste primeiro encontro, vamos nos concentrar sobre o pilar da Palavra. 

 

05. DEUS NOS FALA 

C. Como Maria, queremos acolher, de todo o coração, a Palavra de Deus. 

Canto: Aleluia... Eis a serva do Senhor... nº 351 

 

Texto: Lc 1,26-38 (deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

06. APROFUNDANDO O TEXTO      

L.1 A cena da Anunciação é muito bonita! Revela uma riqueza única: por um lado, Deus se coloca a serviço 

da humanidade, nos enviando seu próprio Filho, por amor; por outro, Maria se coloca, com coração 

generoso, à disposição da missão que Deus lhe apresenta. Como será que Maria recebeu essa notícia? Ela 

era bem jovem, estava noiva de um rapaz da aldeia. E o anjo de Deus anuncia uma gravidez inusitada! Já 

paramos pra pensar em como ela deve ter reagido? E José? E seus pais? Vamos usar a imaginação e refletir 

sobre isso! (deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

L.2 Um anjo de Deus não aparece por aí à toa, não é? Maria devia estar em uma conexão profunda com o 

Senhor. Maria é jovem de profunda oração. Está atenta às promessas divinas de salvação e libertação do seu 

povo. A moça de Nazaré tem seus olhos voltados para o céu, mas seus pés estão bem firmes no chão da 

história do seu povo. O Deus que era companheiro de estrada no êxodo, que inspirava os livros sagrados no 

exílio, que manifestava sua Palavra pelos profetas, agora transmite uma mensagem inteiramente nova de 

salvação. E quer contar com a colaboração da jovem Maria! 

 

L.1 Maria acolhe a Palavra de Deus em seu coração. Gera o Cristo Palavra em seu ventre. Coloca-se à 

disposição, com todos os riscos, para viver a vontade de Deus, que ela assume com amor. Alguém só pode 

assumir a vontade de Deus se conhecer a sua Palavra. E nós: conhecemos a Palavra de Deus? Quanto tempo 

nos dedicamos a ler e estudar a Bíblia? Como podemos crescer nessa experiência fecunda com o Livro 

Sagrado? (deixar tempo para reflexão e partilha)  

 

L.2 Os bispos do Brasil fazem um apelo: "é urgente aproximar mais as pessoas e as comunidades da leitura 

orante da Palavra de Deus... Sendo uma Palavra que se dirige a cada um pessoalmente, é também uma 

Palavra que constrói comunidade, que constrói a Igreja... O importante é o encontro com a Palavra que muda 



a vida e dá sentido ao ser e agir de quem é cristão, corrigindo posturas e aderindo ao modo de ser, de pensar 

e de agir de Jesus Cristo" (Diretrizes, n. 91-92).  

 

07. REZANDO A MARIA COM O PAPA FRANCISCO 

(Oração no final da recitação do Santo Rosário - Praça de São Pedro, 31/05/2013) 

Grupo A: Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; faz com que saibamos ouvir a Palavra do teu 

Filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo; faz com que saibamos ouvir a realidade em que 

vivemos, cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre e necessitado, quem se encontra em 

dificuldade. 

 

Grupo B: Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a fim de que saibamos 

obedecer à Palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações; concede-nos a coragem da decisão, de não nos 

deixarmos arrastar para que outros orientem a nossa vida. 

 

Todos: Maria, Mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam "apressadamente" 

rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, para levar ao mundo, como tu, a luz do 

Evangelho. Amém! 

 

Pai nosso... Ave Maria... Glória... 

 

08. GESTO CONCRETO 

D. Visitar e presentear uma pessoa ou uma família com uma Bíblia. Este pode ser um gesto do grupo ou de 

cada pessoa. Vamos tornar a Palavra de Deus conhecida!  

 

09. BÊNÇÃO FINAL 

D. O Senhor esteja convosco. T. Ele está no meio de nós. 

D. O Senhor nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

D. No desejo de crescer no conhecimento e na vivência da Palavra, ide em paz e o Senhor nos acompanhe. 

T. Graças a Deus. 

 

10. CANTO FINAL: Companheira Maria... nº 940 



 


