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Animador: Como cristãos, somos chamados a 
viver nossa fé em Jesus e também a anunciá-lo 
em qualquer situação. Talvez, por estarmos vi-
vendo um momento de isolamento social, a gente 
se sinta desobrigado  do anúncio, do interesse 
pelos outros e, quem sabe, até de alimentar nossa 
fé. Mas, a vivência da fé, o compromisso com o 
outro e o anúncio de Jesus Cristo é para aconte-
cer em qualquer situação. São Paulo é um grande 
exemplo para nós, ele em diversas situações ‘dava 
um jeito’ de anunciar e cuidar das comunida-
des onde anunciava. Isso é ser responsável pela 
“Vida: Dom e compromisso”, como nos pede a 
Campanha da Fraternidade deste ano. Que São 
Paulo nos ajude!

“Nós o enviamos para fortalecê-los e encorajá-los na fé” Ts 3, 2b

I - Preparando os Corações
Prepare um local em sua casa que favoreça a ora-
ção e a meditação. Procure colocar em destaque 
a Palavra de Deus. Se possível, tenha presente 
uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora.

Animador: Cantemos juntos:

A  fé é compromisso que é preciso repartir 
em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. 
Nós somos missionários; eis a nossa vocação.
Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar.

Todos: Bendito seja o Senhor Deus, que nos re-
úne em torno de Seu Filho Jesus Cristo e de sua 
Palavra de vida!

II – Escuta à Palavra de Deus (1 Ts 2, 17-20. 
3, 1-7)
Animador: Cantemos juntos:
Vai anunciar a Boa Nova, vai sem temor, co-
municar. Eu sou a luz, sou o caminho de todo o 
povo, libertação
Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos Tessa-
lonicenses:
“I2,17“Irmãos, já faz algum tempo que estamos 
separados de vocês, longe dos olhos, mas não do 
coração, e por isso temos o mais vivo e ardente 
desejo de tornar a vê-los. 18Quisemos visitá-
-los. Eu mesmo, Paulo, mais de uma vez quis 
fazer isso. Satanás, porém, nos impediu. 19De 
fato, quem, senão vocês, será a nossa esperança, 
a nossa alegria e a nossa coroa diante de nosso 
Senhor Jesus, no dia de sua vinda? 20Sim, nossa 
glória e alegria são vocês! 3,1Assim, não po-
dendo mais aguentar, resolvemos ficar sozinhos 
em Atenas, 2e enviamos a vocês Timóteo, nosso 
irmão e colaborador na pregação do Evangelho 
de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los 
encorajá-los na fé, 3para que ninguém fique 
abalado com as presentes tribulações. Vocês 
bem sabem que este é o nosso destino. 4Quando 
estávamos com vocês, prevenimos que havíamos 
de sofrer tribulações. Foi o que aconteceu, como 
vocês sabem. 5É por isso que, não podendo mais 
suportar, mandei pedir informações sobre a fé 
que vocês têm. Eu temia que o tentador os tivesse 
seduzido e o nosso trabalho acabasse em nada. 
6Agora Timóteo acaba de chegar da visita que 
fez a vocês, trazendo boas notícias sobre a fé e o 
amor de vocês”.
Palavra da Senhor!
Todos: Graças a Deus!

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!



Animador: O Apóstolo Paulo  sente-se res-
ponsável por aqueles a quem anunciou Jesus. 
Esse sentimento é a expressão bonita de um 
seguidor de Jesus. O amor vai além do afeto, 
do sentimento e transforma-se em atitude. 
Paulo descobria um jeito de estar próximo: 
visitava, enviava outros seguidores, escrevia 
cartas... Meditemos nessas atitudes e rezemos 
com as frases da carta que lemos e ouvimos, 
deixando que elas ecoem dentro de nós.

Algumas Pistas para a Reflexão:

III – Oração Conclusiva

Animador: Confiemo-nos ao Senhor, pela 
poderosa intercessão de Nossa Senhora, Mãe 
da Igreja e nossa:

Todos: Pai Nosso… Ave Maria... Glória ao 

Animador: Estivemos e permaneceremos 
unidos em Nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. 
Todos: Amém!

• O que estamos fazendo neste tempo de 
isolamento social? Lamentando ou desco-
brindo e criando formas para viver a nossa fé 
na alegria? 
• O que estamos fazendo para testemunhar 
Jesus e anunciar a Boa Notícia àqueles que 
estão desanimados, sofridos, desesperados? 

Canto: Tudo é dom 

Tudo é dom, é graça do Senhor,
Tudo revela seu amor por nós!
Por isso, alegre eu canto neste dia,
As maravilhas do Senhor

Tudo que há de belo e bom na vida,
Gestos simples, ou os grandes feitos,
Todas as coisas falam da bondade
Do Senhor, que está entre nós!

• Estamos rezando pelos irmãos de nossa 
comunidade que não encontramos porque 
estamos sem atividades eclesiais? Buscamos 
saber como estão através de mensagens pelo 
whatsapp ou outra forma ou nos acomoda-
mos porque afinal não devemos sair de casa?
• Nossas pastorais, movimentos, grupos estão 
mantendo iniciativas online. A pastoral da 
comunicação está divulgando e transmitindo. 
Estamos acompanhando? Alegrema-nos e 
rezamos pelo que está sendo feito?


