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Apresentação

“Formando discípulos missionários de Jesus”, é o título escolhido 
para este subsídio. Após um período de diálogo com algumas 

instâncias de pastoral da Arquidiocese de Vitória e visto que este é o 
mandato do Senhor: “ide e fazei discípulos meus todos os povos” (Mt 
28,19), o atual cenário provocado pela pandemia requer de todos nós 
um esforço conjunto para compreender os novos desafios e buscar, 
com criatividade, continuar formando discípulos missionários.
 No contexto eclesial, em nossa Igreja Particular, percebemos a 
insegurança de muitos fiéis em retornar plenamente às atividades em 
suas comunidades e paróquias, além de alguns grupos, que ficaram 
enfraquecidos. Por outro lado, notamos também alguns avanços de 
grupos e comunidades que se mantêm fortes e unidos. Enfim, nossa 
realidade é bem diversa, porém uma coisa é necessária: que todos 
frequentem a escola do discipulado em vista de uma Igreja cada vez 
mais missionária e samaritana, sobretudo na busca de superar os 
limites agravados pela pandemia da covid-19. 
 Não nos esqueçamos do nosso Plano de Pastoral 2020-2023. A 
Arquidiocese de Vitória tem suas diretrizes pastorais para a ação 
evangelizadora, em sintonia com as Diretrizes da CNBB. Sabemos que 

a concretização do nosso Plano de Pastoral, logo após a sua aprovação 
em fevereiro de 2020, foi afetada pela pandemia, porém precisamos 
sempre revisitá-lo e recuperar nossos espaços de atuação.
 Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, bispo auxiliar, com o 
suporte da Colegiada de Pastoral e em comunhão com o arcebispo, 
Dom Dario Campos, propõe alguns roteiros para reflexão e oração, 
sempre à luz da Palavra de Deus. Aproveitando bem esta proposta, 
certamente colheremos com estes roteiros bons frutos e um novo 
ardor pastoral. 
 Leia atentamente as orientações e os roteiros propostos, e, 
claro, fazendo sempre uma preparação prévia para cada momento 
de oração. 
 Que Nossa Senhora da Vitória acompanhe nossos trabalhos e 
nos ajude a alcançar a palma da Vitória. 

Fraternalmente, 

Pe. Renato Criste Covre
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral



Introdução

Caros irmãos e irmãs!
Paz e Bem!

 Todos sabemos dos imensos desafios humanos, espirituais, 
eclesiais, sociais, políticos e econômicos, alguns provocados e outros 
aumentados com a pandemia da covid-19, ao mesmo tempo que 
reconhecemos a força da graça de Deus que nos guiou e sustentou 
ao longo deste período, não nos deixando desanimar e, nem mesmo, 
perder a esperança. 
 Na verdade, muitos foram os sinais das bênçãos que recebemos 
e compartilhamos, sobretudo, no que diz respeito à multiplicação da 
solidariedade e dedicação junto aos que mais sofreram, sofrem e 
passam por tribulações e privações. 
 A Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo realizou em 2019 sua 
Assembleia Arquidiocesana, na qual foram apresentadas as prioridades 
e as urgências evangelizadoras, pastorais e missionárias para o nosso 
caminhar eclesial. Dentre elas, considerarmos nossas Comunidades 
Eclesiais de Base como “casas” com o papel fundamental de formar 

discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. Este papel é 
fortemente ressaltado no Objetivo Geral do Plano de Pastoral. Po-
rém, com o avanço da pandemia, muitas de nossas ações e espaços 
eclesiais foram impactados e enfraquecidos. Agora, pouco a pouco, 
precisam ser retomados, revisitados e fortalecidos. 
 Ainda neste período, o Papa Francisco convocou toda a Igreja a 
trilhar um caminho sinodal, a fim de que fossem criados, reconhecidos 
e fortalecidos os espaços de Participação, Comunhão em vista da 
Missão Evangelizadora. 
 A Arquidiocese de Vitória vivenciou este processo sinodal por meio 
da ativa participação e envolvimento em responder ao questionário 
proposto pelo Sínodo, bem como pela promoção de encontros que 
favoreceram a sinodalidade, isto é o exercício eclesial do envolvimento 
eclesial e da escuta de todos e todas. 
 Diante do momento atual e dos desafios de nossas Comunidades 
Eclesiais de Base, iluminados pela Palavra de Deus, inspirados pelos 
apelos do Papa Francisco, em comunhão com a CNBB e seguindo o 
caminho proposto pelo nosso Projeto de Pastoral Arquidiocesano, 
desejamos retomar o caminho, a partir deste semestre, com a Leitura 
Orante da Palavra de Deus.
 Nossa proposta é que este caminho seja trilhado em todos os 
espaços de vivência sinodal já existentes na Arquidiocese, desde 
os Conselhos (CPC, CPP, COPAV) e demais espaços das pastorais, 
ministérios, movimentos e associações. Acreditamos que esta é 
uma ocasião propícia para sermos iluminados pela Palavra de Deus, 
revigorados em nossa experiência de Fé e enviados em Missão.

Dom Dario Campos, OFM
Arcebispo Metropolitano de Vitória
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Orientações
Gerais

Nossa proposta é que a Leitura Orante da Palavra de Deus seja 
utilizada em todas as reuniões dos CPC, CPP, COPAV e demais 

espaços e conselhos das pastorais, ministérios, movimentos e as-
sociações. Não há a necessidade da criação de espaços novos, mas, 
a valorização dos espaços já existentes em nossas Comunidades 
Eclesiais de Base. 
 Sugerimos que o momento orante seja no início das reuniões 
ordinárias dos espaços referidos acima, utilizando o subsídio produzido 
com este objetivo. O importante é favorecer a oração, a reflexão e 
a partilha nestes espaços, o que não impede que sejam propostos 
encontros específicos para a utilização do material.
 Apresentamos um calendário orientativo do caminho de Leitura 
Orante,  lançado no COPAV de junho, divulgado nas paróquias em julho 
e agosto. Em setembro iniciamos a Leitura Orante, e concluiremos em 
dezembro com um Encontro de CEB’s.  Os temas dos encontros foram 
elaborados a partir das DGAE da CNBB 2019-2023 e da proposta do 
Plano Arquidiocesano de Pastoral que valorizam a imagem da “casa”, 
como espaço de formação e envio dos discípulos missionários. 

O Calendário proposto:
w Junho - Apresentação no COPAV;
w Julho e agosto - Organização e Mobilização dos Espaços Eclesiais;
w Setembro a novembro – Percurso com a Leitura Orante;
w Dezembro – Encontro de CEB’s.

Temas:
w Setembro - A Casa, Espaço da Acolhida e do Cuidado;
w Outubro - A Casa, Espaço da Celebração da Fé e da Vida;
w Novembro - A Casa, Espaço do Envio para a Missão.

O esquema orante:
w TEMA DO MÊS
w CHEGADA 
w ABERTURA
w RECORDAÇÃO DA VIDA
w HINO
w SALMO
w EVANGELHO
w MEDITAÇÃO PARTICIPADA E GUIADA DO TEMA
w PRECES
w PAI NOSSO
w ORAÇÃO
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PRIMEIRO ENCONTRO

Setembro/2022

1 – OBJETIVO

 Apresentar o texto de modo que fique ressaltada a atitude do 
“bom samaritano”, isto é, o seu gesto de “tornar-se próximo” daque-
le que estava caído por terra. Ele que assumiu o cuidado daquele 
homem, carregando-o sobre o seu próprio animal, levando-o até à 
“casa da hospedaria” e curando as suas feridas. 
 A comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo é 
chamada a ter um olhar atento e solidário, que consegue ir além 
das aparências e enxerga as necessidades dos irmãos e irmãs. 
 Esta primeira Leitura Orante quer indicar que os espaços ecle-
siais devem sempre ser como “Casas da Acolhida e do Cuidado”, nos 
quais se vivencia o acolhimento, o cuidado e a misericórdia como 
uma missão cotidiana. 

2 – APRESENTAÇÃO

A ACOLHIDA E O CUIDADO: SINAIS DA MISERICÓRDIA E BONDADE DIVINAS

 O texto do “bom samaritano” tem seu início na pergunta de um 
doutor da Lei, alguém que não somente conhecia bem a Lei, mas, 
que procurava vivê-La. Jesus inicia um diálogo que vai levar o Mestre 
da Lei a uma conclusão comprometedora: reconhecer o próximo e, 
mais ainda, a “tornar-se” próximo dos necessitados. 
 No dia a dia da vida comunitária, devem ser valorizados os espaços 
de cuidado e acolhida, a fim de que a misericórdia e a compaixão 
sejam mais do que gestos realizados, e tornem-se um modo de vida. 

Primeiro
ENCONTRO

Lc 10,25-37

A casa, Espaço da Acolhida e do Cuidado

Ambientação: 
Panos coloridos, flor, vela, Bíblia, tema do encontro.

Abertura: 
– Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
 Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)

– Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis)
 Ele é o Deus dos fracos, Deus libertador! (bis)

– Clamo a ti, Senhor, no meu sofrimento, (bis)
 Inclina o teu ouvido, ouve o meu lamento. (bis)

– Ó Deus de bondade, Deus consolador. (bis)
 Enxuga o nosso pranto, cura a nossa dor. (bis)

– Passe este tempo de destruição. (bis)
 Chegue a boa hora da reconstrução. (bis)

– Como o guarda espera o raiar do dia, (bis)
 Espero o meu Senhor e tu nos alivias! (bis)

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
 Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)

– Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
 Do povo que padece, tragam louvação! (bis)
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Recordação da vida:
 Trazemos presente os desafios humanos, espirituais, eclesiais, 
sociais, políticos e econômicos, aumentados com a pandemia da 
covid-19.
 Trazemos presente a força e graça de Deus que nos guiou e 
sustentou ao longo deste período, não nos deixando desanimar e 
nem perder a esperança.
 Trazemos presente todas as pastorais e movimentos que atuam 
com um olhar atento e solidário, conseguindo ir além das aparên-
cias enxergando as necessidades dos irmãos e irmãs e se tornando 
próximos.

Hino: 
1  – Quando o dia da paz renascer, / quando o sol da esperança brilhar, 

/ eu vou cantar! / Quando o povo nas ruas sorrir / e a roseira 
de novo florir, / eu vou cantar! / Quando as cercas caírem no 
chão, / quando as mesas se encherem de pão, / eu vou cantar! 
/ Quando os muros que cercam os jardins, / destruídos, então 
os jasmins / vão perfumar! 

Vai ser tão bonito se ouvir a canção, / cantada de novo. / No olhar 
da gente a certeza de irmãos: / reinado do povo! (bis) 
2 – Quando as armas da destruição, / destruídas em cada nação, / 

eu vou sonhar! / E o decreto que encerra a opressão, / assinado 
só no coração, / vai triunfar! / Quando a voz da verdade se ouvir 
/ e a mentira não mais existir, / será, enfim, / tempo novo de 
eterna justiça, / sem mais ódio, sem sangue ou cobiça; / vai ser 
assim!

Salmo: 27(26)
No meio das nossas dificuldades e lutas, Deus é a garantia da vitória. 
Cantemos nossa confiança de que veremos a bondade do Senhor 
na terra dos vivos.
1 – O Senhor é minha luz, / Ele é minha salvação. / O que é que eu 

vou temer? / Deus é minha proteção. / Ele guarda a minha vida: 
/ eu não vou ter medo não! (2x) 

2 – Quando os maus vêm avançando, / procurando me acuar, / 
desejando ver meu fim, / só querendo me matar, / inimigos 
opressores / é que vão se liquidar! (2x) 

3 – Se um exército se armar / contra mim, não temerei. / Meu 
coração está firme / e firme ficarei. / Se estourar uma batalha, 
/ mesmo assim confiarei. (2x) 

4 – A Deus peço uma só coisa, / sei que Ele vai me dar: / habitar na 
sua casa, / todo tempo que eu durar, / pra provar sua doçura / 
e no templo contemplar. (2x) 

5 – Ele vai me dar abrigo, / em sua casa vou morar. / Nestes tempos 
de aflição, / sei que vai me agasalhar, / me escondendo em sua 
tenda / pra na rocha eu me firmar. (2x)

LEITURA E MEDITAÇÃO DO TEXTO BÍBLICO PARTICIPADA E GUIADA 

Evangelho: Lc 10,25-37
 A parábola do “Bom Samaritano”, tem início com uma pergunta 
feita por um Mestre da Lei a Jesus: “O que devo fazer para alcançar 
a vida eterna?”. A interrogação proposta a Jesus é direta e sem ro-
deios, assim também a resposta, mesmo que dada por meio de uma 
parábola. 
 Num primeiro momento, Jesus indica os mandamentos da Lei de 
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Deus como um caminho a ser seguido, no intuito de viver segundo 
os desígnios de Deus e Sua Palavra. Nesse momento surge uma 
figura que por vezes é deixada de lado na vivência da fé: o próximo, 
a quem a Sagrada Escritura indica que sejam oferecidos o cuidado, 
a acolhida, a atenção e amor comprometido.
 O Mestre da Lei, ao perceber que Jesus traz à tona essa figura e, 
ao mesmo tempo, não desejando comprometer-se com tal resposta, 
coloca uma segunda questão: “Quem é o meu próximo”? 
 Tendo como ponto de partida tal interrogação tão direta, Jesus 
propõe a parábola do Bom Samaritano, uma passagem muito co-
nhecida da Sagrada Escritura por sua fácil compreensão e clareza. 
Nas palavras de Jesus, ao descrever a realidade que se apresentava 
naquela cena, seus personagens e atitudes, é possível contemplar, de 
forma clara, o que se deve fazer e quem, de fato, tornou-se próximo 
daquele “estranho”. 
 Jesus não se detém na pergunta proposta pelo Mestre da Lei, 
ainda que a interrogação seja clara sobre o que fazer para ganhar 
a vida eterna. Ele quer levar aquele que o interroga a um olhar mais 
profundo sobre a Lei Maior do amor ao próximo e o modo como tal 
atitude deve estar presente na vida dos discípulos. 
 O amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, são claramente 
descritos na Lei de Deus, a tradição rabínica desenvolveu uma série 
de “obras de misericórdia” que deveriam ser cumpridas para que 
ambos os aspectos da Lei fossem contemplados. 
 No relato da parábola, a escolha de Jesus é a de apresentar a Lei 
Maior do amor, isto é, propor aos seus discípulos, por meio do diálogo 
com o Mestre da Lei, que tal Lei deve guiar os passos da comunidade. 
 De fato, segundo a Lei, o sacerdote e o levita da parábola, não 
podiam tocar no homem caído e coberto de sangue, pois, caso o 

fizessem, diante da Lei, ambos seriam considerados impuros, pelo 
simples fato de terem tocado no sangue daquele homem. 
 Entretanto, a compreensão mais profunda da Lei indicava que 
todo judeu deveria estar comprometido com a acolhida, o cuidado, 
a defesa e preservação da vida, reconhecendo todos os homens e 
mulheres como seus próximos.  
 Todavia, tal visão da Lei não afetou os olhos, os corações, os pés 
e as mãos do Mestre da Lei e do levita. Eles preferiram se conduzir 
pela pureza legal, seguindo a lei menor, passando ao largo de um 
homem quase morto, a seguir a Lei Maior do amor ao próximo. 
 No desfecho da parábola, Jesus apresenta a atitude do “Bom 
Samaritano”, um homem marcado pela exclusão que escolhe um 
caminho diverso dos demais descritos na parábola. Ele movido pela 
compaixão, tornou-se próximo do homem caído por terra e foi em 
sua direção. A compaixão tornou-se uma força capaz de fazer com 
que os olhos do samaritano se abrissem, se movessem e fossem 
capazes de ver o homem caído e sofredor diante dele. 
 De fato, o “Bom Samaritano” toma a responsabilidade de cuidar da-
quele que estava necessitado, levando-o sobre o seu próprio animal até 
à “casa da hospedaria”. Neste espaço de acolhida, ele curou as feridas 
do homem que estava caído na estrada e, ainda, tomou parte do dinheiro 
que tinha a fim de que o dono do local continuasse cuidando do mesmo. 
 No término do relato, Jesus retoma o seu diálogo com o Mestre 
da Lei e o interroga sobre quem teria se tornado próximo do homem 
caído por terra. A resposta desse não poderia ser diferente, se não 
a de reconhecer que o “Bom Samaritano” tornou-se próximo, isto é, 
moveu-se, tomou a decisão de ir na direção daquele que estava quase 
morto diante dele. Ao ouvir a resposta do Mestre da Lei, Jesus o envia 
com a missão de viver a misericórdia: “Vai, e também tu faze o mesmo”. 
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PISTAS PARA CONTEMPLAÇÃO DO TEXTO
1) A parábola do “Bom Samaritano” nos coloca diante de uma per-

gunta crucial para a vivência da Fé: Quem é o meu próximo?”. 
2) Nossos “espaços eclesiais” são verdadeiras “Casas da Acolhida e 

do Cuidado”, nos quais experimentamos o amor misericordioso 
de Deus, por meio do cuidado dos irmãos e irmãs? 

3) Viver o cuidado fraterno: missão da comunidade dos discípulos 
missionários: O que podemos e devemos fazer a fim de que os 
irmãos e irmãs presentes em nossas comunidades possam ser 
melhor acolhidos e possam experimentar o amor compassivo de 
Cristo?

Preces: 
Em resposta à Palavra de Deus, elevemos ao Senhor nossos pedidos.

Ouve, Deus de amor, nosso clamor!

Senhor, ajudai as nossas comunidades a serem espaços eclesiais 
“Casas de acolhida e do cuidado”, onde se vivencia o acolhimento, o 
cuidado e a misericórdia como uma missão cotidiana. Nós vos pedimos.

Senhor, guiai os passos de nossas comunidades para serem espaço 
de acolhimento, lugar de curar as feridas de homens e mulheres que 
estão caídos na estrada. Nós vos pedimos.

Senhor, iluminai nossas lideranças para que, ouvindo o Mestre Jesus, 
assumam a missão de tratar o próximo com misericórdia. Nós vos 
pedimos.

(pode-se fazer preces espontâneas)

Pai-nosso:
Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evan-
gelho, ousamos dizer: Pai nosso...

Oração:
Oremos (pausa): Senhor, Deus dos aflitos, ouvi nossos pedidos e 
orações. Tende piedade de nós! Vinde em nosso socorro! Sustentai-
nos neste momento de sofrimento. Transformai nossas lágrimas 
em alegria e dai-nos a graça de permanecermos fiéis em vossos 
caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Bênção:
Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.

Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.

Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém.

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

“Vai, também tu fazes o mesmo.” Vamos em paz, e o Senhor nos 
acompanhe!

Todos: Graças a Deus!
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SEGUNDO ENCONTRO

1 – OBJETIVO

 Apresentar a necessidade de que nossos espaços eclesiais 
sejam marcados pela acolhida de todos e todas. Especialmente 
pela celebração da vida e da fé, os que retornam, possam fazer 
a experiência do amor do Pai e sejam reinseridos no caminho do 
discipulado missionário, marcados pela graça da misericórdia e do 
perdão divinos.  Celebrar a vida e fortalecer a experiência da fé é 
missão da comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, 
a fim de que nossos espaços eclesiais se tornem, cada vez mais, 
“Casas da Celebração da Fé e da Vida”. 

2 – APRESENTAÇÃO

A NECESSIDADE DA CELEBRAÇÃO DA FÉ E DA VIDA NA COMUNIDADE DOS 
DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS.

 O relato da parábola do Filho Pródigo é muitíssimo conhecido, e 
faz parte integrante do capítulo 15 que traz as parábolas da Miseri-
córdia: a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho perdido.
 No caso específico, a parte da parábola apresentada é a do Filho 
Pródigo, ou por que não dizer, a parábola do pai amoroso. De fato, a 
figura central de toda a parábola, é o pai, que permanece imutável 
em sua atitude, em relação aos seus dois filhos.  
 A parábola nasce a partir da murmuração dos fariseus e dos 
Mestres da Lei, que no texto litúrgico, aparece com o verbo “criticar”. 
Eles estavam contra a atitude de Jesus de comer com os pecadores, 

já que esta proximidade questiona a forma desse grupo pensar e 
viver. 
 O capítulo é composto por três episódios que configuram uma 
só parábola, e reflete a celebração da alegria presente no fato de 
que “o que estava perdido foi encontrado”. 
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Outubro/2022

Segundo
ENCONTRO

Lc 15,11-32

A Casa, Espaço da Celebração da Fé e da Vida

Ambientação: 
Panos coloridos, folhagem ou vaso com flor, vela, Bíblia, cartaz com 
o tema do encontro e imagem do filho pródigo.

Abertura: 
– Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
   Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)

– Oh! Que coisa boa, nesta casa estar, (bis)
   Bem que valeu a pena tanto se lutar. (bis)

– Desça a tua bênção sobre esta casa, (bis)
   Derrama o teu amor, a tua força e graça. (bis)

– Hoje nesta casa chegue a salvação, (bis)
   Sejam sempre acolhidos, toda irmã e irmão. (bis)

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
   Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)

– Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
   Povo abençoado a Deus louvação! (bis)

Recordação da vida:
 Trazemos presente os desafios humanos, espirituais, eclesiais, 
sociais, políticos e econômicos, aumentados com a pandemia da 
covid-19.
 Trazemos presente nossos espaços eclesiais, “Casas da Celebração 
da Fé e da Vida”, lugar de acolhida de todos e todas.
 Trazemos presente o Papa Francisco, que convocou toda a Igreja a 
trilhar um caminho sinodal, reconhecendo e fortalecendo os espaços 
de participação eclesial e da escuta de todos e todas.

(o grupo pode apresentar os acontecimentos da Comunidade)

Hino:
Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor! / Somos a família que teu 
Filho congregou. 
1 – Teu povo, tua família, vem hoje, com gratidão, / louvar o teu nome 

santo, / unidos na adoração. 
2 – Cantamos a tua graça, o teu infinito amor; / a prece de nossas 

vidas / em casa já começou. 
3 – Das faltas contra a unidade queremos pedir perdão. / É falta todo 

egoísmo / que gera separação. 
4 – Começa em nossa casa a vida em fraternidade. / Possamos, com 

tua graça, / vivê-la na liberdade.

Salmo: 84 (83)
Com o cântico dos peregrinos antigos em Jerusalém, cantemos nosso 
desejo de habitar com o Senhor, na certeza de sermos apoiados por Ele.
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O passarinho encontrou agasalho pra seus pequeninos, o teu altar, 
ó Senhor, é abrigo pros teus peregrinos!
1 – Como é boa a tua casa, / como é bom morar contigo! / Por ti 

suspira a minh’alma, / meu coração, ó Deus vivo! 
2 – Encontrou a andorinha / ninho para os seus filhotes; / o teu altar, 

tua casa / eu encontrei, ó Deus forte! 
3 – Bem felizes os que moram / no limiar de tua casa. / Os que em 

ti se apoiam / celebrarão tua graça!
4 – Pois um dia em tua casa, / vale mais que mil lá fora. / A conviver 

com perversos / prefiro estar à tua porta! 
5 – Bem feliz quem acha em ti / força para caminhar. / Passando por 

terra seca, / em fontes vai transformar.

LEITURA E MEDITAÇÃO PARTICIPADA E GUIADA 

Evangelho: Lc 15,11-32
 Na parte da parábola dedicada ao Filho Pródigo, a figura central 
é a do pai que permanece fiel em sua atitude de amor, em relação 
aos seus dois filhos, isto é, ao mais novo e ao mais velho. A parábola 
é provocada pela atitude de murmuração por parte dos fariseus e 
dos Mestres da Lei, que se posicionavam contra a atitude de Jesus 
de comer com os publicanos e pecadores. Esta postura de Jesus e 
a sua proximidade com os pecadores questionava a forma desse 
grupo pensar e viver. Assim sendo, eles murmuravam contra o perdão 
oferecido por Deus e o desejo divino de celebrar e fazer festa com 
o retorno de seus filhos filhas que estavam perdidos. 
 Os três episódios que compõem uma só parábola, refletem sobre 
a necessidade de celebrar, com alegria, “o encontro do que estava 
perdido”. Deste modo, a descrição da parábola vai além do filho mais 

novo, do mais velho e do Pai Amoroso, pois abraça a oposição en-
frentada por Jesus em sua época. Ou seja, o seu desejo de revelar a 
misericórdia divina e o perdão oferecido a todos, algo que era difícil 
de ser compreendido pelos que estavam junto dele e, ainda hoje, 
não é totalmente aceito por todos e todas.  
 A parábola tem seu desenrolar ao redor da questão da partida do 
filho mais jovem, o modo como gasta todos os seus bens, a situação 
miserável que precisa enfrentar e, por fim, o seu retorno e encontro 
com o pai. O leitor consegue entender o que está em seu coração e 
consegue captar o que o faz retornar à casa paterna: a confiança no 
amor e na misericórdia do pai, algo que é confirmado pela atitude do 
pai que permanece sempre na espera, e na expectativa do retorno 
de seu filho que estava perdido, a fim de acolhê-lo de volta à casa. 
 O pai misericordioso, ao ver o filho de longe, como se o esperasse 
ansiosamente, corre ao seu encontro, movido por grande compaixão. 
Ele toma o filho em seus braços, abraça-o e beija-o, coloca o anel 
em seu dedo, sandálias nos seus pés e prepara a celebração de uma 
grande festa. Todos esses gestos são claramente a indicação de um 
amor que supera as distâncias, espera o retorno e acolhe sem senões 
e porquês, um amor provado, que nasce na gratuidade divina. 
 Os gestos do pai espelham gratuidade e são sinais claros de que 
o mais importante é a recuperação daquele que estava perdido, por 
isso, o espaço de acolhida e de celebração da fé e da vida. De fato, 
o pai sabe que o filho, ao retornar, reconhece suas infidelidades e é 
capaz de perceber a origem de seus erros, e oferece-lhe acolhida e 
perdão irrestrito. 
 Esse gesto é a imagem clara do perdão de Deus para com os 
seus filhos e filhas, que por vezes, se afastam de Sua presença. Um 
amor capaz de acolher e devolver a vida, capaz de curar as feridas 
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e selar tudo isso com a grande Celebração da Fé e da Vida. 
 O pai da parábola é o grande comunicador desse perdão que 
acolhe e ama, devolve a vida e sabe dialogar com as dificuldades 
ainda presentes nos corações dos homens.
 Jesus sempre enfrentou a dificuldade de entendimento e aceitação 
de um grupo contrário à sua proposta de abrir as portas a todos 
indistintamente. Ele manifestou e indicou o desejo do Pai de fazer 
festa com todos os que, ao ouvirem o apelo do seu amor misericor-
dioso, pudessem voltar ao seu convívio e à comunhão. 
 Ainda assim, alguns não desejaram participar dessa festa de 
grande alegria, os primeiros foram os fariseus e os Mestres da Lei, 
representados no filho mais velho, que se nega a entrar na festa do 
perdão.
 Estes que não se assentam com Jesus por acharem que Ele abriu 
as portas para aqueles que não poderiam entrar, são retratados na 
parábola pelo filho que não quer participar da festa preparada pelo 
Pai. 
 Assim, todos os que se pensavam “achados”, prontos e não neces-
sitados da acolhida e misericórdia, por não terem se desgarrado ou 
se perdido, acabam por perder-se, preferindo a si mesmos ao amor 
misericordioso do Pai. 
 Por outro lado, os pecadores e os que estavam perdidos, repre-
sentados pelo filho mais novo, não tendo nada a oferecer, a não ser 
a si mesmos, acolhem o dom do amor e da misericórdia divina, com 
grande alegria e participam da celebração da fé e da vida, como 
também se tornam o grande motivo da alegria no céu.  

PISTAS PARA CONTEMPLAÇÃO DO TEXTO

1) A parábola do “Filho Pródigo” apresenta-nos o desafio da acolhida 
de todos os irmãos e irmãs e a celebração de seu retorno. Como 
estamos vivenciando esta dimensão em nossa comunidade? 

2) Nossos “espaços eclesiais” são verdadeiras “Casas da Celebração 
da Fé e da Vida”, nos quais nossos irmãos e irmãs podem expe-
rimentar a alegria por seu retorno e presença? 

3) Celebrar a presença e o retorno dos irmãos e irmãs é dimensão 
fundamental em nossa experiência eclesial. O que podemos fazer 
para que as nossas comunidades e espaços eclesiais manifestem 
e comuniquem o amor misericordioso do Pai?

Preces:
Dir.: Confiantes na misericórdia do Pai e confiantes na sua acolhida, 

apresentemos a Ele as nossas preces.

Acolhei nossa prece, Senhor! Sobre nós derramai vosso amor!

Pai misericordioso, perdoai os cristãos que, como o filho pródigo, 
gastam seus bens com coisas inúteis. Nós vos pedimos.

Pai misericordioso, guiai as pessoas que não usam bem os bens, os 
dons e as qualidades que lhes destes para que voltem a colocá-los 
a serviço do bem. Nós vos pedimos. 

Pai misericordioso, ajudai-nos a ser comunicadores do perdão, do aco-
lhimento e do diálogo que transforma os corações. Nós vos pedimos.

(quem desejar pode fazer preces espontâneas)
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Pai-nosso:
Obedientes à Palavra do Salvador e formados por seu divino ensina-
mentos, ousamos dizer: Pai nosso...

Oração:
Oremos (pausa): Ó Deus, vós sois a luz do mundo que ilumina e enche 
de santa alegria o coração das pessoas. Nunca falte em nossa vida 
a vossa divina luz, que faz pensar o que é bom e nos leva a vós. Por 
Cristo, nosso Senhor! Amém.

Bênção:
Deus, pai de misericórdia, conceda a todos nós, como concedeu ao 
filho pródigo a alegria do retorno a casa. Amém!

O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta 
caminhada de retorno às nossas ações e espaços eclesiais. Amém.

O Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta contra o mal, 
para podermos celebrar a fé e a vida na comunidade dos discípulos 
missionários. Amém.

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

Sejamos “Casas da celebração da fé e da vida”. Vamos em paz e o 
Senhor nos acompanhe!

Todos: Graças a Deus!

TERCEIRO ENCONTRO

1 – OBJETIVO

 Apresentar uma reflexão sobre o valor da acolhida, sinal da mise-
ricórdia de Deus para com os seus filhos e de como tal atitude pode 
fazer surgir novos discípulos missionários em nossas comunidades. 
De maneira especial, perceber que o compromisso missionário deve 
estar presente em todos os espaços eclesiais, sinal de uma Igreja 
em Saída e comprometida com as dores e necessidades dos filhos 
e filhas de Deus.
 O encontro com Jesus foi capaz de transformar a vida de Zaqueu, 
fazendo dele um modelo de profissão de Fé, algo retratado em suas 
palavras que indicam o reconhecimento da urgência da missão e 
partilha, sinal claro de pertença à comunidade dos discípulos mis-
sionários. 

2 – APRESENTAÇÃO

A ACOLHIDA E A MISSÃO DA COMUNIDADE DOS DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS

 O texto que retrata o encontro de Jesus com Zaqueu passa-se na 
cidade de Jericó, um local emblemático para toda a Sagrada Escritura. 
Esta cidade foi palco da realização de uma promessa de Deus ao seu 
povo liberto do Egito. Algo que parecia impossível, acontece: a cidade 
fortificada é colocada de forma gratuita nas mãos dos israelitas que 
entram na cidade e tomam posse dela sem desferir um só golpe (cf. 
Js 6). 
 É importante ressaltar que Jesus se dirige para Jerusalém e a 
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sua “subida” na direção da cidade santa é marcada pela cura do cego, 
pelo perdão e pela acolhida de Zaqueu, ambos tocados pelo dom de 
Deus que será plenamente manifestado em sua entrega na cruz.
 O encontro de Jesus com Zaqueu deve ser acompanhado de uma 
reflexão sobre o texto do encontro de Jesus com o cego sentado 
à beira do caminho. Os dois relatos são conhecidos como textos 
“gêmeos” e, por isso, devem sempre vir acompanhados um do outro, 
para que a compreensão do gesto de Jesus seja completa. Ambos 
são impedidos pela multidão a se aproximarem de Jesus, um pela 
cegueira e à causa da repulsa da multidão, o outro por sua baixa 
estatura e, também à causa da grande multidão que se comprimia 
ao redor de Jesus. Todavia, ambos são acolhidos pelo próprio Senhor, 
que os vê e os convida à comunhão. 
 O publicano Zaqueu, ao ser acolhido por Jesus O recebe em sua 
casa, tonando-se um sinal para toda a comunidade dos discípulos 
missionários por meio de sua profissão de fé. Nela ele expressa o 
vínculo direto entre a fé que se professa e a missão de partilhar 
que se deve viver, com um compromisso solidário com os que mais 
precisam e, ainda estão excluídos da sociedade. 

Novembro/2022

Terceiro
ENCONTRO

Lc 19,1-10

A Casa da Acolhida, Espaço do Envio para a Missão

Ambientação: 
Panos coloridos, folhagem ou vaso com flor, vela, Bíblia, cartaz com 
o tema do encontro e gravura com o encontro de Jesus com Zaqueu.

Abertura: 
– Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
 Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)

– Venham, adoremos, a nosso Senhor! (bis)
 Dele vem a vitória, Deus libertador! (bis)

– Com teu povo unido venho agradecer. (bis)
 Por graças recebidas, vamos bendizer. (bis)

– A tua passagem nos dá vida e paz. (bis)
 Tua presença amiga só prazer nos traz. (bis)

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
 Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)

– Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
 Povo agradecido faça louvação! (bis)
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Recordação da vida:
 Trazemos presente os desafios humanos, espirituais, eclesiais, 
sociais, políticos e econômicos, aumentados com a pandemia da 
covid-19.
 Trazemos presente a Arquidiocese de Vitória, que vivenciou o 
processo sinodal por meio da ativa participação e envolvimento 
em responder ao questionário proposto pelo Sínodo, bem como a 
promoção de encontros que favoreceram a sinodalidade. 
 Trazemos presente, a necessidade de revigorar nossos espaços 
eclesiais, diante dos desafios de nossas Comunidades Eclesiais de 
Base, iluminados pela Palavra de Deus, inspirados pelos apelos do 
Papa Francisco, em comunhão com a CNBB e seguindo o caminho 
proposto pelo nosso Projeto de Pastoral Arquidiocesano.

(o grupo pode apresentar os acontecimentos da Comunidade)

Hino:
1 – Nossos corações em festa / se revestem de louvor, / pois aqui 

se manifesta / a vontade do Senhor, / que nos quer um povo 
unido / a serviço da missão, / animado e destemido / por amor 
e vocação! 

Cristo, Mestre e Senhor, / pois eterno é seu amor! / Nesta fonte de 
água viva, / somos hoje seus convivas. (bis) 
2 – Nossos passos já se encontram / a caminho do altar. / Nossas 

vozes já decantam / o que vimos proclamar / neste mundo tão 
bonito, / mas que pede redenção, / nosso SIM ao Deus bendito 
/ por amor e vocação! 

3 – Nós queremos operários / mensageiros do Senhor / que nos 
façam solidários / a serviço do amor, / construtores da justiça 
/ empenhados na missão / contra toda injustiça / por amor e 
vocação! 

4 – Nossa Igreja necessita / de mais fibra e mais vigor / e de gente 
que acredita / no chamado do Senhor. / Que dê pão a quem tem 
fome / e justiça a quem tem pão / e bendiga o seu nome / por 
amor e vocação!

Salmo: 136 (135)
1 – Ao Senhor dos senhores cantai! / Ao Senhor, Deus dos deuses, 

louvai! / Maravilhas só Ele é quem faz! / Bom é Deus; ao Senhor, 
pois, amai! / Com saber Ele fez terra e céu. / Sobre as águas a 
terra firmou; / para o dia reger fez o sol / e as estrelas pra noite 
criou. 

Porque eterno é o seu amor por nós, / eterno é o seu amor! (bis) 
2 – Primogênitos todos feriu, / do Egito, um povo opressor, / e dali 

Israel fez sair / o poder de sua mão o salvou! / No mar bravo 
Ele fez perecer / os soldados do rei Faraó; / aliança Ele fez com 
Israel, / no deserto seu povo guiou! 

3 – Poderosos sem dó abateu, / a famosos reis desbaratou; / sua 
terra Israel recebeu, / como herança a seu povo entregou! / Se 
lembrou de nós na humilhação! / Ao Senhor, Salvador, procla-
mai! / Dele nós recebemos o pão. / Ao Senhor, Deus dos céus, 
celebrai!

LEITURA E MEDITAÇÃO PARTICIPADA E GUIADA DA PALAVRA 

Evangelho: Lc 19,1-10
 Apesar de nossa atenção se concentrar na figura de Zaqueu, 
é importante uma menção ao cego sentado à beira do caminho. A 
localização do cego à beira do caminho, não expressa somente o 
lugar onde ele se encontrava, mas é uma clara indicação de que ele 
ainda não estava entre os discípulos de Jesus. 
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 O caminho (cf. Mc 10,52) deve ser entendido como uma nítida 
alusão ao caminho do discipulado, já que os cristãos eram reconhe-
cidos como “seguidores do caminho”, antes de receberem o nome 
de “cristãos” em Antioquia (cf. At 11,26). 
 O cego, ao saber que o Senhor passava, começa a gritar o seu 
nome. A iniciativa do cego chama a atenção de Jesus que o acolhe e 
responde positivamente ao seu pedido: “Senhor que eu possa ver nova-
mente”. A palavra de Jesus ao cego é: “Vê de novo; tua fé te salvou”. No 
paralelo desse texto, presente no Evangelho de Marcos, a ação do cego 
é ainda mais explicita, pois ele, que estava à beira do caminho, passa 
a seguir Jesus no caminho como verdadeiro discípulo (cf. Mc 10,52).
 Depois deste relato, a cena se desenvolve na direção de um 
outro homem: Zaqueu, descrito um homem de baixa estatura, rico 
e cobrador de impostos. Da mesma forma que o cego, Zaqueu, por 
causa de sua baixa estatura, não consegue ver Jesus. Algo que se 
revela como o lugar da acolhida, já que, o próprio Jesus se dirige 
a Zaqueu. O Senhor se propõe e quer ir cear na casa do pecador, 
deseja ter intimidade com ele e entrar em sua casa. Ao saber disso, 
a multidão questiona a atitude do Senhor por ter ido se hospedar 
na casa de um pecador, murmurando contra o desejo de Deus de ir 
procurar e acolher o que estava perdido. 
 Em muitas passagens no Evangelho de Lucas, Jesus se coloca 
próximo aos pecadores, apresentando-lhes a face misericordiosa 
de Deus, por meio da acolhida e do perdão. Jesus vai na direção de 
Zaqueu, chama-o e manifesta a sua acolhida para com aquele que 
era desprezado pela multidão, por causa de seu modo de vida. 
 Assim, Zaqueu recebe Jesus em sua casa, é acolhido e perdoado, 
pois, estava perdido e foi encontrado pelo Salvador.  De fato, foi o 
próprio Zaqueu quem foi acolhido por Jesus, recebido no Reino, tor-
nado verdadeiro discípulo missionário na comunidade dos discípulos. 
Algo que se torna claro com a profissão de Fé de Zaqueu, na qual ele 

confirma o seu compromisso de partilhar o que possuía. Uma atitude 
presente na vivência das primeiras comunidades cristãs descrita no 
Livro dos Atos dos Apóstolos At 2,42-47.  
 A casa de Zaqueu torna-se casa da acolhida e do cuidado, da 
celebração da fé e da vida e do envio missionário, pois, ao ser en-
contrado por Jesus, Zaqueu se deixa transformar de tal modo que 
chega a professar a sua adesão ao caminho do discipulado.  
 A fé professada leva Zaqueu a reconhecer a missão a que é cha-
mado: partilhar, com alegria e disponibilidade, com os outros o que 
possui, como gesto concreto da acolhida que recebeu e da fé que traz 
no coração. Como resposta ao que Jesus indicou aos seus discípulos 
no Evangelho de Marcos: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mc 14,16).

PISTAS PARA CONTEMPLAÇÃO DO TEXTO

1) Nossas comunidades são “Casas da Acolhida e do Cuidado, da 
Celebração da Fé e da Vida e da Missão”?

2) Como tornar nossos espaços eclesiais “Casas da Acolhida e do 
Cuidado, da Celebração da Fé e da Vida e da Missão”?

3) Quais os passos concretos que podemos dar a fim de que nossas 
comunidades se tornem verdadeiramente missionárias, isto é, 
marcadas pela partilha e pelo compromisso com os que mais 
precisam, como sinais visíveis da fé que professamos?

Preces:
Em resposta à Palavra que nos convida a sermos missionários, ele-
vemos a Deus nossas preces.

Vossa Igreja vos pede, ó Pai: Senhor, nossa prece escutai!

Senhor, iluminai nossas comunidades, para que sejam sinal da mi-
sericórdia de Deus para com os seus filhos, e tal atitude faça surgir 
novos discípulos missionários. Nós vos pedimos.
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Senhor, guiai vossa Igreja no compromisso missionário para que 
esteja presente em todos os espaços eclesiais, sinal de uma Igreja 
em Saída e comprometida com as dores e necessidades dos filhos 
e filhas de Deus. Nós vos pedimos.

Senhor, orientai as nossas lideranças, para que, como Zaqueu, en-
contrem Jesus e saibam, ao seu apelo, abrir o coração e as mãos. 
Nós vos pedimos.

Senhor, ajudai-nos a acolher-vos para que a salvação entre também 
em nossa casa. Nós vos pedimos.

(quem desejar pode fazer preces espontâneas)

Pai-nosso:
Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou: Pai nosso...

Oração:
Oremos (pausa): Ó Deus da Aliança, sois guia do vosso povo. Dai-nos 
a alegria da vossa presença materna, para prosseguirmos, fiéis ao 
Evangelho de Jesus Cristo. Por quem vos pedimos, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Bênção:
O Deus da vida e da resistência nos dê a graça de vivermos em 
fraterna comunhão e fervorosos no serviço do seu povo. Que Ele 
derrame sobre nós sua bênção, agora e sempre. Amém.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Para sempre seja louvado!

Anotações
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Anotações




