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Conhecendo a cartilha
As Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, como comunidades 

cristãs, Igreja da casa, construção de Deus (1Cor 3,9), encontram-se in-
seridas na cultura urbana, que se impõe cada vez mais com seus desa-
fios específicos.

As CEBs de Minas Gerais, em sintonia com a Igreja no Brasil, apre-
sentam esta Cartilha de Formação contendo seis encontros, traduzin-
do para as lideranças populares o conteúdo das Diretrizes Gerais de 
Ação Evangelizadora.

As seis urgências da evangelização foram assumidas pelas novas 
diretrizes em quatro pilares, a saber: Palavra, Pão, Caridade e Missão.

Tomando como exemplo a imagem da casa, entendida como lu-
gar de proximidade das pessoas, de vivência e de convivência, mesmo 
para os que têm a rua como casa, as CEBs são esta casa de portas aber-
tas, a Igreja em saída e lugar de encontro.

A casa indica a proximidade relacional entre as pessoas que nela 
convivem, bem como a necessidade da Igreja fazer-se cada vez mais 
presente nos locais onde as pessoas estão, seja onde for.

Essa casa é a comunidade eclesial missionária. Suas portas estão 
continuamente abertas para o duplo movimento permanente: entrar 
e sair. São portas que acolhem os que chegam para partilhar suas ale-
grias e curar suas dores. Estão igualmente abertas para sair em missão, 
testemunhando Jesus Cristo e seu Reino, indo ao encontro do outro, 
especialmente dos pobres e excluídos, os que se encontram nas peri-
ferias geográficas e existenciais. 

Elas são o lugar da manifestação do rosto misericordioso de Jesus 
de Nazaré, o peregrino de Emaús. Assim, missão e comunidade são 
como dois lados da mesma moeda. A comunidade eclesial autêntica 
é, necessariamente, missionária e toda missão se alicerça na vida da 
comunidade e tende a gerar novas comunidades.

Casa, entendida como lar - Lealdade, Amor e Renúncia - acentua as 
perspectivas pessoal, comunitária e social da evangelização, inserindo, 
no espírito da Laudato Si, o cuidado com a casa comum, a dimensão 
ambiental e a proteção da criação divina.
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Criar lar é criar família, é aprender a sentir-se unido aos outros, su-
perando o utilitarismo e criando laços solidários de relações. 

Criar lares, casas de comunhão, é permitir que a profecia se encar-
ne no cotidiano da vida e torne as horas e os dias menos rudes, menos 
indiferentes e menos anônimos. É criar laços que se constroem com 
gestos simples, diários e que todos podem realizar. 

No lar necessita-se da colaboração de todos. Ninguém pode ficar 
indiferente ou alheio, porque cada qual é um tijolo indispensável em 
sua construção. 

Os temas propostos para formação representam as grandes ur-
gências na missão evangelizadora em nossa Minas Gerais nos tempos 
atuais:

• Primeiro encontro - Conhecendo nossas Comunidades Ecle-
siais de Base que nascem nas Casas

• Segundo encontro - Comunidades eclesiais Missionárias que 
se colocam a Caminho

• Terceiro encontro - Comunidades que se alimentam da Palavra
• Quarto encontro - Comunidades que partilham o Pão
• Quinto encontro - Comunidades que se articulam para as prá-

ticas da Caridade
• Sexto encontro - Comunidades que sustentam a Missão
Nos quatro pilares da comunidade: Palavra, Pão, Caridade e Mis-

são, o fundamento é Jesus Cristo que sustenta a construção de Deus, 
a Igreja casa.

Equipe de redação 
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Apresentacao
A pedido do Presidente da Comissão do Laicato do Leste 2 da CNBB, 

Dom Messias dos Reis, estou assumindo acompanhar, como Bispo Referen-
cial, a caminhada das CEBs no Regional. E como primeiro ato, com muita ale-
gria, faço a apresentação desta Cartilha, rico material de reflexão para os di-
versos grupos bíblicos espalhados pelas Arquidioceses e Dioceses do Estado 
de Minas Gerais.

A formação é fundamental para a vivência e a prática da fé. Esta Cartilha 
tem esta finalidade e objetivo, mas em sintonia com a caminhada da Igre-
ja no Brasil. Na última Assembleia Geral da CNBB foram aprovadas as novas 
Diretrizes Gerais de Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 
2019 a 2023. E este material está em sintonia com as riquezas encontradas 
nas Diretrizes da CNBB.

São seis encontros preparados com muita objetividade, dando um des-
taque especial para a palavra “casa”, até para dizer que a comunidade nasce 
das casas, das famílias e se tornam verdadeiras missionárias e anunciadoras 
do Evangelho. O Papa Francisco fala de “Igreja em saída”, mas de casas que 
têm as portas sempre abertas e capazes de partilhar, além da Palavra, tam-
bém o pão.

A Comunidade Eclesial de Base é um jeito próprio de ser Igreja, fruto da 
ação do Espírito Santo e comprometida com a vida concreta das pessoas. Ela 
é imagem da Igreja dos primeiros cristãos, que conseguiam partilhar seus 
bens, incluir todas as pessoas da comunidade, dando dignidade para os ex-
cluídos. Esta é uma realidade que pode ser vivida hoje, mesmo nos desafios 
modernos.

Participando dos encontros você terá oportunidade de ver fatos concre-
tos de mudança na vida das pessoas, porque o Espírito Santo age na comu-
nidade, atende as necessidades e desperta os acomodados para a missão. A 
reflexão da Palavra de Deus e a participação assídua na Celebração Eucarísti-
ca alimentam a vida de comunidade e habilitam a pessoa para o seguimento 
de Jesus Cristo.

Não podemos ficar isolados e presos aos meios virtuais. O celular e a 
internet ajudam, mas não podem impedir a prática da caridade e a abertura 
para o acolhimento do outro. O Papa Francisco tem insistido numa “Igreja 
pobre para os pobres”, provocando partilha fraterna. A reflexão destes en-
contros pode ajudar muito na abertura do coração e num compromisso mais 
efetivo na sociedade.

~,

Dom Paulo Mendes Peixoto
Arcebispo de Uberaba.
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Primeiro encontro

Conhecendo nossas 

Comunidades Eclesiais de Base 

que nascem nas Casas

Preparando o ambiente - Ornamentar o local do encontro com 
Bíblia, flores, vela, crucifixo, cartazes, bandeiras.

Oração inicial: Objetivo geral das Diretrizes da Igreja no Brasil 
(em anexo).

Canto: Eu sou feliz é na comunidade.

1. Acolhida

Animador/a – Que todas as pessoas sejam acolhidas neste nos-
so primeiro encontro. Hoje vamos refletir sobre o tema: Conhecendo 
nossas Comunidades Eclesiais de Base que nascem nas Casas. Falar de 
Comunidades Eclesiais de Base é falar do Ser Igreja. 

2. Olhando a realidade

Leitor/a 1 - As Comunidades Eclesiais de Base - CEBs são um jeito 
normal de ser Igreja que surgem pela força do Espírito Santo e das pes-
soas generosas, que acolheram as propostas de renovação da Igreja 
promovida pelo Concílio Ecumênico Vaticano II (1962 - 1965). 

As CEBs foram incentivadas pelas Conferências Episcopais de Me-
dellín (1968) e Puebla (1979), confirmadas por Santo Domingo (1992) 
e reanimadas por Aparecida (2007). 

Para compreender as CEBs temos que nos voltar para as primei-
ras comunidades cristãs, vendo como elas mudaram a centralidade da 
vida religiosa fundada no templo para a Igreja da Casa. Essas comuni-
dades se organizavam como Igreja família, que se reuniam nas casas, 
tornando-as o centro de irradiação da fé.
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Essa nova Igreja, a Igreja da Casa tornou-se mais importante que 
os templos, ao se fazerem verdadeiras assembleias convocadas pela 
força do Espirito Santo e o testemunho de vida, envolvendo mulheres, 
crianças, escravos, parentes distantes e adultos trabalhadores nessa 
nova experiência de fé.

Nasce agora uma espécie de família estendida, a nova família 
inaugurada em torno do evangelho de Jesus Cristo. É a Igreja domés-
tica, a Casa de Deus. Esta consciência de ser Igreja Família, pautada 
por uma visão de catolicidade forte, que sustentou a Igreja persegui-
da pelo Império Romano, manteve sua fé e garantiu seu crescimento 
em forma de rede bem articulada. São chamadas de comunidades em 
comunhão, pois não estão sozinhas, mas em diversos lugares, susten-
tadas pela mesma fé que as unia.

Leitor/a 2 - Essas comunidades são diferentes, mas sentem-se unidas 
pelo que representam: oração, comunhão, fração do pão, solidariedade, 
evangelização. Conforme expresso claramente em Atos 2, 42-46, elas se 
distinguem pela fidelidade aos ensinamentos dos apostolos, aquelas 
lideranças simples e desprovida de qualquer mas que fizeram uma 
profunda experiencia de Jesus.

A busca permenente pela vivência da comunhão as levava à cons-
ciência de serem guiadas pelo Espírito de Jesus e a compartilhar bens, 
ideias, sentimentos e ações. No partir do pão, fazendo memória de 
Jesus, pão repartido para a vida do mundo, tornavam-se pão para ali-
mento da humanidade. As orações as conectavam à fonte da vida e do 
amor e as incentivavam a realizar o projeto do Reino de Deus na práti-
ca da solidariedade com a comunidade interna e externa. 

Uma bela imagem que expressa a vida dessas comunidades a en-
contramos em 1Cor 12, 12-14. Este texto relata a vivência de pessoas 
que se reunem em nome de Jesus como o seu próprio corpo, manifes-
tando a consciência dessas comunidades do valor da diversidade na 
unidade, da solidariedade na dor e na alegria, da complementaridade 
nas tarefas, reciprocidade e responsabilidade com os desafios atuais e 
o despertar dos ministérios e serviços em vista da construção do corpo 
de Cristo que é a Igreja. 

 O Papa Francisco observa na Evangelii Gaudium 29 que hoje “as 
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Comunidades eclesiais de base fornecem um novo fervor de evangeli-
zação e uma capacidade de diálogo com o mundo e renovam a Igreja”. 
Ressalta seu potencial missionário e evangelizador, numa perspectiva 
de respeito aos processos, pessoas e lugares que são evangelizados. 

Em seu caráter eminentemente missionário, indicam os bispos em 
Aparecida, que as CEBs demonstram seu compromisso evangelizador 
quando estas saem em busca do mais necessitado e dos simples, espe-
cialmente em sua opção preferencial pelos pobres (DAp 179).

 Todos - As CEBs São comunidades guiadas pelo Espírito 
Santo, fazendo-se sal, luz e fermento na Igreja e na sociedade.

Leitor/a 3 - A presença atuante do Espírito de Jesus na vida des-
sas comunidades cristãs assegura-lhes o direito de serem chamadas 
de comunidades do Espírito Santo, transformado-as em novo sujeito 
eclesial e social, capacitando-as na construção de uma nova cultura 
radicada no evangelho de Jesus Cristo e na construção do Reino de 
Deus.

As Comunidades Eclesiais de Base nascem como um espaço es-
truturador do elemento religioso na sociedade, tanto a nível pessoal 
quanto cultural. Elas capacitam seus membros a encontrar o seu pró-
prio caminho na busca da realização pessoal, vivido em comunidade, 
tendo sempre a pessoa de Jesus e o Reino como referências. Elas pro-
movem ações afirmativas de raça, gênero, etnia, buscando respostas às 
inúmeras angústias e dilemas humanos que desafiam a vivência da fé. 
Elas possibilitam uma nova reconstrução do tecido eclesial e social.

Essas comunidades, a partir da mística cristã e fundamentada na 
ética para a convivência humana, educam para a cidadania, o direito 
à diferença, à igualdade, à tolerância, à diversidade em todas as suas 
manifestações, como reconhecimento ao direito de existir, na vivência 
do ecumenismo e do diálogo inter-religioso, na convivência com a plu-
ralidade, respeito ao outro, autonomia e liberdade.

As Comunidades Eclesiais de Base despertam em seus membros a 
consciência ecológica, a proteção ao meio ambiente, o cuidado com a 
casa comum, articulando-se aos movimentos que lutam em defesa e 
proteção ambiental, a partir de sua consciência espiritual e social.
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Elas valorizam todas as instâncias catequéticas, de evangelização, 
de iniciação a vida cristã, de ações afirmativas de cidadania, na garan-
tia e promoção de direitos civis e sociais como a defesa do código do 
consumidor, do estatuto das crianças e dos adolescentes, dos idosos, 
da juventude e da cidade e na participação nos conselhos de cidada-
nia. 

Essas comunidades promovem encontros desportivos, atividades 
teatrais, momentos recreativos e lúdicos, a partir dos quais despertam 
para o engajamento comunitário, o estudo da bíblia e para atividades 
pastorais.

Para refletir

Animador/a – Como é a sua comunidade?

3. Acolhendo a Palavra de Deus

Animador/a - Nosso auxílio está no nome de Javé. Salmo 124 (123)
1 Não estivesse Javé do nosso lado, ...
Povo de Israel, diga de novo:
2 Não estivesse Javé do nosso lado,
quando os homens nos assaltaram,
3 eles nos teriam tragado vivos,
tal fogo da sua raiva!
4 As águas nos teriam inundado, 
uma tromba d’água teria caído sobre nós`.
5 Sim, por cima de nós teriam passado 
as ondas enormes de águas agitadas!
6 Seja bendito Javé!
Ele não nos entregou 
como isca para os dentes deles.
7 Fugimos vivos, como um pássaro, 
que foge da armadilha do caçador: 
a armadilha se rompeu, e nós escapamos.
8 O nosso auxílio está no nome de Javé, 
que fez o céu e a terra!
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4. Refletindo à luz da Vida e da Bíblia

Animador/a – Vamos conversar à luz das palavras que ouvimos 
olhando a realidade e o salmo 124.

- Que ligação há entre eles?

- Pedir aos participantes para expressar qual versículo ou frase que 
mais chamou atenção. 

5. Fato da vida 

Paróquia São José Operário - Unaí-MG - Diocese de Paracatu, Micror-
região Norte das CEBs.

Willian Ferreira de Souza de 31 anos é um jovem que era depen-
dente químico, tinha vícios com bebidas alcoólicas. Um dia ele conhe-
ceu o trabalho da Comunidade Terapêutica Mente Aberta e decidiu 
por livre e espontânea vontade, morar lá por um tempo. 

Neste tempo, ele refletiu sobre a diferença entre viver com os ví-
cios e viver livre deles. Sem os vícios é bem melhor, ressaltou. Segundo 
ele, na comunidade aprendeu o que é bom e o que é ruim. Admito que 
sou fraco, perante a droga e o álcool! E aprendi a confiar no Senhor 
Jesus Cristo, só ele nos liberta.

Aprendeu também a gerenciar seu dinheiro e sua vida, pois antes 
gastava tudo com a bebida, não tinha nada, e hoje, consegue adminis-
trar seu dinheiro e sua vida, juntamente com sua família. Reconquistou 
o amor e a confiança de sua família e dos amigos, regularizou seu sono, 
com horários para dormir e refletir sobre o que é bom.

Willian viveu cinco meses na comunidade, e através dela sua vida 
mudou, não bebe mais, sabe entrar e sair em qualquer lugar, hoje ele 
é tranquilo, pois as coisas não são como ele pensava. Antes ele faltava 
até uma semana ao trabalho por causa dos vícios. 

Willian mora em Unaí-MG, no bairro Novo Horizonte, é uma pes-
soa recuperada e renovada, hoje ele louva e agradece a Deus, pela Co-
munidade Terapêutica Mente Aberta e ao Padre Geraldo Simonides, 
que é diretor espiritual da comunidade que o ajudou nas horas mais 
difíceis da sua vida. 
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A vida do William mudou radicalmente e ele nos deixa este conse-
lho: quem tem vícios, tire um tempo longe da bebida para você, com 
a mente aberta, para se ter noção do que é a vida com e sem bebida, 
para você ver a diferença, que sem a bebida, a vida é melhor.

Partilha sobre o fato da vida

Você conhece alguém que tenha vivido alguma experiencia de fé 
na comunidade e tenha mudado de vida?

6. Preces espontâneas.

7. Pai-Nosso, Ave-Maria, oração final e bênção.

8. Canto - Baião das comunidades.
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Segundo encontro

Comunidades eclesiais Missionarias 

que se colocam a Caminho

Preparando o ambiente - Ornamentar o local do encontro com 
Bíblia, flores, vela, crucifixo, cartazes de missão, sandálias.

Oração inicial: Objetivo geral das Diretrizes da Igreja no Brasil 
(em anexo).

Canto: É missão de todos nós.

1. Acolhida

Animador/a – Que todas as pessoas sejam acolhidas neste nosso 
segundo encontro. Hoje vamos refletir sobre Comunidades eclesiais 
Missionárias que se colocam a Caminho e o cuidado com a Ecologia 
integral, como nos pede o Papa Francisco em sua encíclica Cuidado da 
Casa Comum.

Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! Pre-
firo uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas es-
tradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se 
agarrar às próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada em 
ser o centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e pro-
cedimentos. (EG 49).

2. Olhando a realidade

Leitor/a 1 - Após a Ascensão de Jesus, o evangelho relata que os 
discípulos “estavam sempre no templo, bendizendo a Deus” (Lc 24, 53). 
Isso quer dizer que eles ainda não estavam em movimento, eles não 
haviam tomado consciência de que deviam sair do templo para partir 
em missão. 

Em Pentecostes eles tomaram consciência de que deviam sair do 
templo para transmitir a todos a força do ressuscitado, que rompe os 

,
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espaços atrofiados e os faz viver de portas abertas, em missão, guiados 
pelo Espírito Santo.

Os discípulos receberam a força do Espírito em um contexto de 
debilidade e de medo. As portas estavam fechadas, no meio do mun-
do, por temor. E é no meio desse mundo desafiador e do medo para-
lisante que o Espírito rompe as portas e destranca as janelas, o que 
era realidade fechada e assustadora se converte em comunidade em 
saída, apostólica, missionária.

Com sua presença iluminadora, o Espírito enche a casa onde os 
discípulos e discípulas se encontravam. Ele não se deixa prender em 
certos lugares e espaços que dizemos sagrados. Agora sagradas são 
todas as casas, como espaço privilegiado da ação do Espírito Santo. 
Ele vem de imprevisto e nos apanha de surpresa, pois nem sempre 
estamos preparados para deixar-nos conduzir por Ele. O Espírito não 
suporta esquemas fechados, rompe o que está programado, é um ven-
to de liberdade, fonte de vida e de esperança.

Todos - Um vento que sacode nossa casa, que a enche de luz e 
segue adiante, que traz pólens de primavera e limpa nossas poei-
ras, que traz fecundidade e dinamismo para o interior de cada um 
de nós que o acolhe.

Leitor/a 2 - A violência, a injustiça, a intolerância e o preconcei-
to em todas as instâncias da sociedade atual nos enchem de medo, 
desalento e desesperança. Não vemos saída e preferimos fechar-nos 
em nós mesmos, em nossos ambientes mofados e práticas religiosas 
alienadas, esquecendo-nos do grande movimento de vida iniciado por 
Jesus e conduzido pelo Espírito de vida. 

É este mesmo Espírito que ache a partir de nosso interior, transpas-
sa as portas do coração e ilumina o entendimento para que compreen-
damos a novidade do Evangelho e sejamos presença iluminadora no 
ambiente no qual vivemos. 

Viver em estado permanente de Pentecostes é superar nossos me-
dos e nossa fragilidade para construir e ser comunidade da confiança, 
que se arrisca na missão, com misericórdia, como fermento no meio da 
massa levando a todos a alegria do evangelho.
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O medo, a obscuridade e o fechamento da casa interior transfor-
mam-se, com a presença do Espírito, em paz, alegria e envio missioná-
rio. São sinais palpáveis da ação misteriosa e transformadora do Espíri-
to no interior de cada um e da comunidade. 

A chave para abrir as portas de nossa casa interior é a oração que 
cria espaço para que o Espírito de Deus nos habite e tenha a liberdade 
para ressoar dentro de nós, nos inquietar, nos mover e nos lançar em 
missão.

Todos - O Espírito ressoa na oração, no engajamento, na co-
munidade, no trabalho, na história e na esperança de um futuro 
melhor. Ressoa em cada encontro humano e com cada membro 
desta casa comum, a criação divina. E, sob seu impulso, amadure-
cem em cada um de nós aquelas atitudes que nos levam a viver em 
plenitude, com compaixão, justiça, verdade e amor.

Leitor/a 3 - Deixar-se habitar pelo Espírito Santo implica em rom-
per as falsas seguranças que aprisionam nossa vida, derrubar os muros 
que cercam nosso coração e atrofiam nossa própria existência e cons-
truir pontes que nos unem e nos permitam caminhar com segurança.

A comunidade, casa de portas abertas, desarma as pessoas e as 
capacita a viver a cultura do encontro, da proximidade, da contempla-
ção, da compaixão e da escuta, criando uma relação sadia com todos 
e com a criação divina, fazendo-nos viver em solidariedade e compro-
misso ativo e transformador.

As Comunidades Eclesiais de Base assumem o compromisso da 
missão, aprofundando as razões e motivações que permitam conver-
ter cada membro da comunidade em discípulo e discípula missionário 
e missionária, a partir da missão de Jesus Cristo. 

Como Igreja nas bases essas comunidades superam a comodida-
de, o cansaço e a indiferença, conscientes de que cada comunidade 
cristã deve se transformar num poderoso centro de irradiação da vida 
em Cristo. 

“Esperamos um novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da de-
silusão, da acomodação ao ambiente; esperamos uma vinda do Espíri-
to que renove nossa alegria e nossa esperança” (DAp 362).
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Para realizar a missão faz-se necessária a conversão pastoral e eco-
lógica de cada membro da comunidade para que haja sua renovação 
missionária. Caso contrário, continuaremos surdos e insensíveis ao 
apelo de nossos irmãos pobres, excluídos, marginalizados e perdere-
mos esta hora de graça, este novo Pentecostes para a vida da Igreja e 
do mundo.

Esta firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas 
eclesiais e todos os planos pastorais e toda nossa ação evangelizadora. 

“Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente, 
com todas as suas forças, nos processos constantes de renovação mis-
sionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favore-
çam a transmissão da fé” (DAp 365).

Todos – Trazendo a missão em nosso coração e em nossa alma 
é que seremos capazes de assumir o projeto de Aparecida e am-
pliar a consciência e as práticas ministeriais da Igreja.

Para refletir

Quais sinais da presença iluminadora do Espírito de Deus você 
percebe em sua vida pessoal, familiar e comunitária?

Você conhece pessoas que atuam sob a ação do Espírito Santo? 
Como? O que você pode fazer para descobrir e viver os dons e minis-
térios que o Espírito Santo continua suscitando nas pessoas e nas co-
munidades?

Quais portas você mantém fechadas? Quais portas continuam fe-
chadas nas igrejas? Por medo de quê? De quem? Como abri-las?

3. Acolhendo a Palavra de Deus

Quem confia em Javé nunca se abala. Salmo 125 (124)
1 Aqueles que confiam em Javé
São como o monte Sião:
2 Jerusalém é rodeada de montanhas,
assim Javé envolve o seu povo,
desde agora e para sempre.
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3 O domínio do injusto não permanecerá
Sobre a parte dos justos,
Para que os justos
Não estendam a mão para o crime
4 Javé, faze o bem aos bons,
Aos retos de coração.
5 E os que desviam por caminhos tortuosos
que Javé os rejeite com os malfeitores
Paz sobre Israel!

4. Refletindo à luz da Vida e da Bíblia

Animador/a –Vamos conversar à luz das palavras que ouvimos 
olhando a realidade e o salmo 125.

- Qual a ligação eles?

- Pedir aos participantes para expressar qual versículo ou frase que 
mais chamou atenção. 

5. Fato da Vida

Frei Gilberto Teixeira, Franciscano de Santa Maria dos Anjos – Resi-
dente em Belisário, distrito de Muriaé -MG. 

Cheguei aqui nesta região em 2010 e logo tomei conhecimento 
das belezas dessa região que se encontra na área de amortecimento 
do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Lugar de muitas nascentes, 
abundância de água e espaço da agricultura familiar, uma vez que por 
aqui quase não existem grandes fazendas, mas pequenos espaços de 
terra cultivados pelas famílias que aí vivem. 

No entanto, tomei também conhecimento da grave ameaça que 
esse povo sofre: esta região é a segunda maior reserva de bauxita do 
Brasil (minério usado para fazer o alumínio) e está no caminho da ex-
ploração minerária já desenvolvida pela Companhia Brasileira de Alu-
mínio (CBA) aqui na região. Já havia um grupo bem articulado que 
desde o início dos anos de 1990 já vinha se reunindo e buscando estra-
tégias de resistir a esta exploração que não considera a cultura e a vida 
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dos moradores, muito menos as riquezas naturais aqui encontradas, 
uma vez que temos importantes reservas de Mata Atlântica. 

Como Franciscano logo me envolvi nessa luta e, em 19 de feverei-
ro de 2017 fui ameaçado de morte por esta causa. Fui abordado por 
um homem armado na casa paroquial de Belisário, numa manhã de 
domingo, após ter celebrado a Eucaristia. Ressoa em meus ouvidos a 
voz daquele homem: “nós não queremos mais que o senhor fale de 
mineração...” Logo, dezenas de organizações se uniram à nossa luta 
e não desanimamos. Mais pessoas passaram a falar de mineração, a 
conscientizar as comunidades que os danos são muito maiores que o 
“progresso” prometido.

Conseguimos fortalecer os movimentos, muitas audiências públi-
cas têm acontecido por aqui, inclusive da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, e conseguimos a aprovação de uma lei municipal que 
reconhece Belisário como “Patrimônio Hídrico Municipal”, por causa 
das mais de duas mil nascentes existentes apenas em nosso Distrito.

Sinto-me encorajado para a missão. Quando nos unimos somos 
mais fortes! A ameaça não foi apenas para o Frei Gilberto, foi para todo 
o movimento, para todas as comunidades. Por isso, todos juntos, grita-
mos: “Mineração, aqui não!”

6. Preces espontâneas.

7. Pai-Nosso, Ave-Maria, oração final e bênção.

8. Canto - Benditos romeiros da terra – Sou, sou teu Senhor. 
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terceiro encontro

Comunidades que se alimentam da Palavra

Preparando o ambiente - Ornamentar o local do encontro com 
Bíblia, flores, vela, crucifixo.

Oração inicial: Objetivo geral das Diretrizes da Igreja no Brasil 
(em anexo).

Canto: A Palavra de Deus já chegou 

1. Acolhida

Animador/a: Que todas as pessoas sejam acolhidas neste nosso 
terceiro encontro. Hoje vamos refletir sobre o tema: Comunidades que 
se alimentam da Palavra.

2. Olhando a realidade

Leitor/a 1 - Em uma sociedade onde predominam o individualis-
mo e a aceleração crua da vida, onde as pessoas não se conhecem, 
há uma busca por comunidade, uma igreja próxima, laços familiares, 
onde se cultivam a solidariedade e o amor. 

Precisamos de uma família de igreja, a Igreja da casa que nos per-
mita a realização de uma experiência de fé madura, numa pequena 
igreja, na comunhão de comunidades, nas relações humanas mais só-
lidas.

Esta Igreja da casa nos permite a vivência de sete elementos fun-
damentais:

1. que sejamos semeadores de uma igreja em que se acolham as 
diversidades e diferenças, numa comunhão da mesma fé; 

2. que cultivemos a memória dos mártires e das comunidades 
perseguidas, que vivem os conflitos proprios da fé em Jesus, 
numa cultura que tende a negar a proposta de amor e de jus-
tiça do evangelho;
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3. que permaneçamos cada vez mais inseridos em nosso contex-
to histórico-social, fazendo-nos fermento na sociedade, próxi-
mo das lutas e esperanças dos homens e mulheres do nosso 
tempo; 

4. que afirmemos a nossa identidade como igreja doméstica, da 
casa, não como uma massa na igreja, mas uma igreja peque-
na, simples, baseada nas relações de fraternidade e irmandade 
como um espaço sagrado, o templo do Espírito;

5. que sejamos comunidades missionárias, articuladas em todos 
os níveis e inseridas nos vários contextos em que nos encon-
tramos; 

6. que nos deixemos ser guiados pelo Espírito Santo, discernindo 
sua vontade, atentos aos sinais dos tempos em uma realidade 
complexa e difícil,  acolhendo o Reino de Deus com sua face 
ecumênica; 

7. que sejamos comunidades ministeriais, permitindo o desabro-
char dos diversos talentos indivíduais, num constante florescer 
de novos ministérios.

Animador/a - Os Atos dos Apóstolos relatam que a comunidade 
cristã se concentrava nas casas como o seu lugar característico de reu-
nião, ajuda mútua e do fortalecimento da vivência missionária. Nelas os 
seus membros ouviam juntos a Palavra e, iluminados por ela, procura-
vam discernir a experiência da vida em Deus, conscientes de que a fé 
provém da escuta (Rm 10,17). 

Leitor/a 2 - No caminho da experiência de fé é Deus quem toma a 
iniciativa de comunicar seu desígnio salvífico de amor, cabendo ao ser 
humano, acolher e responder ao dom de Deus.  A resposta implica con-
versão de vida e configuração a Cristo, fazendo-se discípulo e discípula 
missionário e missionária. 

Para iniciar alguém na fé cristã supõe um encontro pessoal e co-
munitário com Jesus Cristo, seu evangelho e sua proposta de Reino de 
Deus. O lugar privilegiado para este encontro é a celebração da Palavra 
de Deus, os círculos bíblicos, os grupos de reflexão e a sua leitura popu-
lar e orante da Biblia.
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Nosso encontro com a Palavra de Deus é semelhante à subida de 
uma montanha e à viagem por um deserto. Montanha e deserto acom-
panham a história humana e a vida cristã desde os primeiros séculos 
da Igreja.

Deserto significa o lugar de escuta e de discernimento à vontade 
de Deus. Montanha e deserto representam o lugar privilegiado da ma-
nifestação do mistério divino, lugar por excelência do encontro com 
Deus. Foi na montanha e no deserto que Moisés encontra Javé na sar-
ça ardente (Ex 3, 1-6) e recebe as tábuas da Lei.  É na montanha que 
Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. 

Leitor/a 3 - Na montanha e no deserto inicia-se a construção de 
uma casa diferente, única, singular, um refúgio, uma referência, um 
verdadeiro lar, ao qual terá ânsia de retornar com frequência. 

A leitura popular e orante da Palavra de Deus feita nos grupos de 
reflexão é sempre um convite a ir à montanha e ao deserto para construir 
um abrigo aconchegante, no qual passamos momentos íntimos de 
convivência e de intimidade com o Pai, num diálogo amoroso e ilumi-
nador. 

Nascem brilhos que passarão a iluminar a vida e o caminho daque-
les que se colocam à escuta da Palavra de Deus e os lança em missão. 
Esta é a consequência da experiência que nasce do encontro com a Pa-
lavra de Deus em nossa vida e em nossas comunidades. Como Jesus de 
Nazaré também nós, “passaremos pela vida fazendo o bem” (At 10, 38).

Todos: Com a Palavra devemos:

- Assumir o caminho de iniciação à vida cristã; Revisar o di-
namismo das comunidades eclesiais missionárias, Incentivar ini-
ciativas ecumênicas de encontros fraternos e de formação bíblica, 
Universalizar o acesso à Sagrada Escritura; Priorizar pequenas co-
munidades eclesiais, Assumir a leitura orante e a leitura popular 
da Palavra como os métodos por excelência, Implantar centros de 
estudo sobre a Palavra de Deus; Utilizar o potencial das redes so-
ciais 
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Para refletir

Que lugar ocupa a Palavra de Deus em sua vida pessoal e comu-
nitária?

3. Acolhendo a Palavra de Deus

Das profundezas clamo a ti, Javé. Salmo 130 (129)
1 Das profundezas clamo a ti, Javé:
2 Senhor, ouve o meu grito,
Que os teus ouvidos estejam atentos
ao meu pedido por graça!
3 Javé, se levas em conta as culpas,
quem poderá resistir?
4 Mas de ti vem o perdão,
e assim infundes respeito.
5 Minha alma espera em Javé,
Espera em tua palavra.
6 Minha alma aguarda o Senhor,
mais que os guardas pela aurora
Mais que os guardas pela aurora
7 aguarde Israel a Javé.
Pois de Javé vem a graça
E a redenção em abundancia
8 Ele vai redimir Israel
de todas as suas culpas

4. Refletindo à luz da Vida e da Bíblia

Animador/a –Vamos conversar à luz das palavras que ouvimos 
olhando a realidade e o salmo 130.

- Qual a ligação entre eles?

- Pedir aos participantes para expressar qual versículo ou frase que 
mais chamou atenção. 
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5. Perguntas para aprofundar o assunto

- O que identifica a Igreja da casa?

- A montanha e o deserto representam o lugar privilegiado da ma-
nifestação do mistério divino. Quais são as manifestações divinas em 
sua vida e em sua comunidade?

6. Preces espontâneas.

7. Pai-Nosso, Ave-Maria, oração final e bênção.

8. Canto Palavra não foi feita para dividir ninguém.
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Quarto encontro

Comunidades que partilham o PAo

Preparando o ambiente - Ornamentar o local do encontro com 
Bíblia, flores, vela, cruz. (partilha de pães no final)

Oração inicial: Objetivo geral das Diretrizes da Igreja no Brasil 
(em anexo).

Canto: O pão da vida.

1.Acolhida

Animador/a: Que todas as pessoas sejam acolhidas neste nosso 
quarto encontro. Hoje vamos refletir sobre as Comunidades que par-
tilham o pão 

2. Olhando a realidade

Leitor/a 1 – Duas mesas estão no centro da celebração da fé cristã: 
Mesa da Palavra e Mesa da Eucaristia. A celebração é sempre ação 
comunitária, que exige presença, acolhida das pessoas, cuidado e afeto 
pelos outros. A comunidade eclesial tem na mesa da Palavra e da Euca-
ristia o memorial da Páscoa do Senhor, banquete fraterno, penhor da 
vida definitiva. Elas transformam as pessoas em discípulos e discípulas 
missionários e missionárias de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho 
do Reino.

A comunidade eclesial, como casa que nutre seus filhos é susten-
tada pela oração. Na comunidade de fé cultiva-se uma verdadeira vida 
de oração, enraizada na Palavra de Deus, tendo em Jesus Cristo o oran-
te por excelência e na oração do Senhor, o Pai Nosso, o modelo de toda 
oração. Pela oração cotidiana, os membros da comunidade se sentem 

~
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consolados, redescobrem sua dignidade de filhos e filhas de Deus, 
tomam consciência de que são colaboradores de Jesus na missão e são 
enviados a saírem ao encontro das pessoas e à prática da misericórdia. 

É preciso renovar constantemente o mesmo pedido ao Senhor: 
“Ensina-nos a rezar” (Lc 11,1). Só assim é possível sair do egoísmo e de 
uma experiência religiosa fechada sobre si mesma. Orar, antes de ser 
o resultado de um esforço humano, é a ação do Espírito Santo em nós, 
abrindo espaço para experimentar um Deus que é Pai (Gl 4,6). É um 
abandono nas mãos de Deus Pai, dirigindo-se a Ele com simplicidade e 
suplicando: mostra-me a tua face!

Todos- A espiritualidade cristã se traduz na busca da santi-
dade, favorece e alimenta um jeito de ser Igreja. Diante da sa-
maritana, Jesus pediu: “Dá-me de beber” (Jo 4,7). Jesus tem sede 
da entrega confiante a Ele de nossas comunidades eclesiais e de 
nosso empenho missionário. Ele deseja uma Igreja servidora, sa-
maritana, pobre com os pobres. 

Leitor/a 2 - Casa e mesa têm a ver com família, à vida comunitá-
ria. O maior desafio hoje é a dificuldade de testemunhar uma con-
vivência fraterna e familiar. Há lugares em que a casa funciona mais 
como pensão do que como lar acolhedor e aconchegante.

A televisão, o carro, o computador e o celular provocam a sepa-
ração e o isolamento dos membros de uma família. O desafio está em 
reverter esse quadro, gerando autênticas comunidades cristãs, sem 
eliminar os avanços da tecnologia de ponta. 

O melhor tempero da refeição humana é a presença do outro da 
outra. Quanto mais profunda a relação e a intimidade entre os convida-
dos à mesa, tanto mais saboroso será o alimento. E quanto maior o nú-
mero de pessoas a mesa maior se torna o clima de encontro e alegria. 



26

Comunidades eClesiais de Base de minas Gerais

Leitor/a 3 - A festa é o lugar para saciar uma fome muito mais ocul-
ta e profundamente humana: a necessidade de estar juntos, de sentir 
o calor de outras pessoas, de ouvir suas histórias e contar as nossas, 
de trocar experiências vividas. Se a comida combate a fome material, 
a festa combate a fome existencial, espiritual. O comer humano tem 
um caráter sagrado, que implica num ritual, na liturgia da alimentação, 
que requer um certo número de protagonistas, em geral escondidos 
nos bastidores da cozinha.

Jesus, o profeta da Galileia, assumiu sua missão em meio às pesso-
as, de forma alegre, promovendo e aceitando convites para encontros 
festivos, sendo até chamado de “comilão e beberrão”. Foi assim nas bo-
das de Caná, na multiplicação dos pães e na última ceia. 

Jesus é o profeta itinerante de Nazaré, que se comove e se compa-
dece das “multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor”, 
sobrepondo a misericórdia e o perdão sobre o julgamento e a conde-
nação.

Todos - Por isso Jesus pode dizer: Eu sou o pão vivo descido do 
céu. Quem comer deste pão, ainda que esteja morto viverá e eu o 
ressuscitarei para a vida eterna.

Perguntas para aprofundar o assunto

Sabemos que temos duas fomes de pão. O pão Espiritual e o pão 
material.

- Como a sua comunidade tem procurado saciar a fome desses 
dois pães? 

3. Acolhendo a Palavra de Deus

Se Javé não constrói a casa, em vão trabalham seus construtores.  
Salmo 127 (126)

1 Se Javé não constroi casa, 
em vão trabalham seus construtores
Se Javé não guarda a cidade,
em vão vigiam os guardas
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2 Não tem sentido levantar de madrugada
e se atrasar para deitar,
se é só para comer o pão sofrido do trabalho!
Aos meus amigos, Deus os dá
até enquanto dormem!
3 A herança que Javé concede são os filhos,
Seu salário é o fruto do ventre
4 Os filhos gerados na juventude
são como flechas na mão de um guerreiro
5 Feliz o homem
que enche sua caixa de flechas com elas:
não será derrotado nas portas da cidade
quando entrar em juízo contra seus inimigos

4. Refletindo à luz da Vida e da Bíblia

Animador/a –Vamos conversar à luz das palavras que ouvimos 
olhando a realidade e o salmo 127.

- Que ligação há entre eles?

- Pedir aos participantes para expressar qual versículo ou frase que 
mais chamou atenção. 

5. Perguntas para aprofundar o assunto

- Em boa parte, a casa funciona mais como pensão do que como 
lar acolhedor e aconchegante. Por quê? O que fazer para mudar essa 
situação?

- Sentimos necessidade de estar juntos, de trocar experiências, e 
de festejar? Como fazemos?

6. Preces espontâneas.

7. Pai-Nosso, Ave-Maria, oração final e bênção.

8. Canto - Esta mesa nos ensina
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Quinto encontro

Comunidades que se articulam para 

as praticas da Caridade

Preparando o ambiente - Ornamentar o local do encontro colocar 
Bíblia, flores, vela, crucifixo. 

Oração inicial: Objetivo geral das Diretrizes da Igreja no Brasil 
(em anexo).

Canto: Religião libertadora.

1.Acolhida

Animador/a: Que todas as pessoas sejam acolhidas neste nosso 
quinto encontro. Hoje vamos refletir sobre as Comunidades que se ar-
ticulam para as práticas da Caridade. 

2. Olhando a realidade

Leitor/a 1 - Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capaci-
dade de amar a Deus e ao próximo. Rezar e servir, amar e contemplar, 
são realidades indispensáveis para o discípulo e discípula de Jesus Cris-
to. Sem oração não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a oração 
não pode ser considerada cristã, como nos recorda o Papa Francisco: 
Diga-me como rezas, que te direi como tu vives. Diga-me como tu 
vives, que te direi como tu rezas!

Quando se contempla Deus percebe-se a beleza do pequeno e do 
simples, e se educa o olhar para ver as necessidades do outro. Somente 
um olhar interessado pelo destino do mundo e do ser humano per-
mitirá experimentar a dor pela situação que rege a história, mas que é 
superada pelo amor de Deus que a envolve. Somente contemplando 

,
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o mundo com os olhos de Deus, é possível perceber e acolher o grito 
que emerge das várias faces da pobreza e da agonia da criação.

A Igreja reza, em sua liturgia, dirigindo-se ao Pai, recordando que 
Jesus “sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e po-
bres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos persegui-
dos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que 
sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas”.  Igualmente, suplica: 

Todos - “Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimen-
tos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para 
confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de 
Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmen-
te no serviço a eles.”

Leitor/a 2 - As questões sociais, a defesa da vida e os desafios eco-
lógicos da atual cultura urbana globalizada têm que ser enfrentados 
pelas nossas comunidades numa postura de serviço, diálogo, respeito 
à dignidade da pessoa humana, defesa dos excluídos e marginalizados, 
compaixão, busca da justiça e do bem comum e cuidado com o meio 
ambiente. Trata-se de “chorar com os que choram” (Rm 12,15). “Saber 
chorar com os outros: isto é santidade”.

 “Não podemos ser uma Igreja que não chora à vista destes dra-
mas dos seus filhos jovens. Não devemos jamais habituar-nos a isto, 
porque, quem não sabe chorar, não é mãe. Queremos chorar para que 
a própria sociedade seja mais mãe, a fim de que, em vez de matar, 
aprenda a dar à luz, de modo que seja promessa de vida. Choramos 
ao recordar os jovens que morreram por causa da miséria e da violên-
cia e pedimos à sociedade que aprenda a ser uma mãe solidária”.

A Igreja anuncia o “evangelho da paz” (Ef 6,15), que é Jesus Cristo 
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em pessoa (Ef 2,14). Isso significa não ignorar nem deixar de enfrentar 
os desafios da violência explícita ou institucionalizada pelas injustiças 
sociais, tarefa profética que exige ação de denúncia e anúncio, sendo 
voz dos sem voz, mas, também, promovendo atitudes de não-violên-
cia. 

Todos: aprendei a fazer o bem: buscai o direito, socorrei ao 
oprimido, fazei justiça para o órfão, defendei a causa da viúva (Is 
1,17).

Leitor/a 3 - A solidariedade com quem sofre as consequências do 
desemprego e do trabalho precário é uma expressão importante de 
caridade, devendo se manifestar pela atuação organizada dos cristãos 
leigos e leigas.

A caridade se expressa no empenho e na atuação política dos cris-
tãos e das Comunidades Eclesiais: “A caridade deve animar a existência 
inteira dos fiéis leigos e, consequentemente, também a sua atividade 
política vivida como caridade social”. 

O Papa Francisco insiste numa “Igreja pobre para os pobres”. Trata-
-se de superar as ambições, o consumismo e a insensibilidade diante 
do sofrimento dos outros. Afirmou Bento XVI: “A opção preferencial 
pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez 
pobre por nós, para nos enriquecer com a sua pobreza”. 

Todos - O Evangelho é claro: O Senhor convidou-os, ide em 
frente! E isto significa que o cristão, a cristã é um discípulo do Se-
nhor que caminha, que vai sempre em frente. 

Leitor/a 1 - Ninguém pode exigir de nós que releguemos a reli-
gião a uma intimidade secreta de pessoas, sem qualquer influência na 
vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições 
da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que 
interessam aos cidadãos.” (EG 183)
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Perguntas para aprofundar o assunto

Como sua comunidade vive a caridade crista?

3. Acolhendo a Palavra de Deus

O meu socorro vem de Javé. Salmo 121 (120)
1 Ergo os olhos para os montes:
de onde virá o meu socorro?
2 O meu socorro vem de Javé,
que fez o céu e a terra.
3 Ele não deixará que o teu pé tropece.
O teu guarda jamais dormirá!
4 Sim, não dorme nem cochila
o guarda de Israel
5 Javé te guarda, Ele é tua sombra,
Javé está a tua direita.
6 De dia o sol não te ferirá,
nem a lua de noite.
7 Javé te guarda de todo o mal,
ele guarda a tua vida.
8 Javé guarda tuas entradas e saídas,
desde agora e para sempre!

4. Refletindo à luz da Vida e da Bíblia

Animador/a –Vamos conversar à luz das palavras que ouvimos 
olhando a realidade e o salmo 127.

- Que ligação há entre eles?

- Pedir aos participantes para expressar qual versículo ou frase que 
mais chamou atenção. 

5. Perguntas para aprofundar o assunto

- Como a nossa comunidade se coloca diante das questões sociais 
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e ambientais em defesa da vida?

- Você participa de uma pastoral social ou movimento popular? 
Qual? O que fazem?

6. Preces espontâneas.

7. Pai-Nosso, Ave-Maria, oração final e bênção.

8. Canto - Utopia 

~
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Sexto encontro

Comunidades que sustentam a Missao

Preparando o ambiente - Ornamentar o local do encontro colocar 
Bíblia, flores, vela, crucifixo.

Oração inicial: Objetivo geral das Diretrizes da Igreja no Brasil 
(em anexo).

Canto: Povos da América, gente sofrida ou a escolha do grupo.

1.Acolhida

Animador/a - Que todas as pessoas sejam acolhidas neste nosso 
sexto encontro. Hoje vamos refletir sobre Comunidades que susten-
tam a Missão. A missão não é uma atividade a mais da igreja, não 
se trata de algo secundário nem acessório, mas constitui a própria 
essência da igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 
criatura (Mc 16,15).

2. Olhando a realidade

Leitor/a 1 - Um mundo cada vez mais urbano, embora possa 
assustar-nos, é, na verdade, uma porta para o Evangelho. As comuni-
dades cristãs  precisam ter um olhar propositivo sobre essa realidade, 
cientes de que Deus “preparou uma cidade para eles” (Hb 11,16). Ele é 
quem abre a porta da fé (At 14,27) em um mundo plural e sedento de 
sentido e de vida plena, só alcançáveis em Deus. 

Deus sempre visita a humanidade: “Eis que estou à porta e bato. 
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e 
tomarei refeição com ele, e ele comigo” (Ap 3,20).

A missão é inseparável à fé cristã, pois “conhecer Jesus é o melhor 
presente que qualquer pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor 
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que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e 
obras é nossa alegria”. 

Todos: Precisamos perceber que, “se alguma coisa nos deve 
santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja 
tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação 
da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os 
acolha, sem um horizonte de sentido e de vida”.

Leitor/a 2 - Enquanto, no passado, era possível reconhecer um 
tecido cultural unitário, amplamente compartilhado no seu apelo aos 
conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados, hoje percebe-se que 
já não é assim em grandes setores da sociedade devido a uma profun-
da crise de fé que atingiu muitas pessoas.

A comunidade vive em missão também quando assume os com-
promissos que colaboram para garantir a dignidade do ser humano 
e a humanização das relações sociais tais como: gestos de acolhida, 
amparo na tribulação, consolação no luto, defesa de direitos e sede de 
justiça. 

Para ser missionária, a comunidade eclesial necessita também se 
inserir ativa e coerentemente nos novos areópagos, aqueles lugares 
desafiantes para o anúncio do evangelho, dentre os quais se encon-
tram as redes sociais. 

O Papa Francisco convida-nos a tomarmos consciência de que 
“somos membros uns dos outros” (Ef 4,25), por isso é necessário resti-
tuir à comunicação uma perspectiva ampla, baseada na pessoa, onde a 
interação é entendida sempre como diálogo e oportunidade de en-
contro com o outro. Uma comunidade é uma rede entre as pessoas em 
sua totalidade.
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Todos - Jesus é sempre nosso modelo de missão.

Leitor/a 3 - Os momentos dedicados por Jesus à missão entre os 
que sofrem, o convívio interpessoal com as pessoas e o tempo em ora-
ção junto ao Pai são como uma ponte a ligar as margens de um rio. 
Jesus leva os rostos desfigurados que encontra pelo caminho ao colo 
do Pai e os traz o conforto e a luz resplandecente de Deus Pai que ilu-
minará o dia-a-dia de todos os crucificados.

Pensando na missão, voltamos à imagem da casa e mesa, que for-
mam o ambiente familiar, como ponto de repouso, posto de abasteci-
mento, reposição de energias em vista da retomada do caminho. 

Todos - Sem esse espaço de carinho, afeto e calor humano, 
nós, os caminhantes não podemos aventurar-nos muito longe, 
pois as adversidades da vida poderão superar nossa coragem e 
entusiasmo. É a vida comunitária, como família, que lhe recarrega 
a bateria para continuarmos em missão.

Em Emaús, vemos que depois da tragédia da cruz, os discípulos 
fogem de Jerusalém para Emaús. Vão cheios de medo, dominados pela 
sensação de fracasso, correndo da ameaça de perigo que ronda os ami-
gos do crucificado. Após o encontro com o Ressuscitado, na casa e a 
na mesa que se tornam eucaristia, retornam de Emaús para Jerusalém. 
O caminho é o mesmo, mas a direção e o estado de ânimo mudaram 
completamente. 

Diversamente da ida, o retorno é cheio de alegria, domina-os novo 
vigor e entusiasmo. O Documento de Aparecida fala da dimensão da 
casa e mesa nas quais um casal de discípulos medrosos é convertido 
em missionários ardorosos. Nada e ninguém mais os poderá impedir 
na tarefa de proclamar a Boa Nova do Reino de Deus.

Perguntas para aprofundar o assunto

Sua comunidade é uma Igreja em saída, missionaria? Como?

3. Acolhendo a Palavra de Deus

Quem vai, vai chorando, ao voltar voltará cantando. Salmo 126 
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(125)
1 Aquela vez que Javé
fez voltar os exilados de Sião
parecíamos sonhar
2 nossa boca se encheu de riso,
Nossa língua de canções.
Até entre os outros povos se comentava:
“Javé fez grandes coisas por eles”
3 Sim, Javé fez grandes coisas por nós
Por isso estamos alegres.
4 Ah! Javé
Mude também agora o nosso cativeiro, 
Como os córregos secos do deserto,
Despertados pela chuva repentina!
5 Quem semeia com lágrimas,
Colhe com gritos de alegria.
6 Quem vai, vai chorando,
A semear sua semente
Ao voltar, voltará cantando, a carregar o seu trigo.

4. Refletindo à luz da Vida e da Bíblia

Animador/a –Vamos conversar à luz das palavras que ouvimos 
olhando a realidade e o salmo 126.

- Que ligação há entre eles?

- Pedir aos participantes para expressar qual versículo ou frase que 
mais chamou atenção. 

5. Perguntas para aprofundar o assunto

-A comunidade eclesial missionária é sustentada por quatro pilares 
fundamentais: Palavra, Pão, Caridade e Ação Missionária, como estamos 
vivendo esses quatro pilares?

6. Preces espontâneas.
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7. Pai-Nosso, Ave-Maria, oração final e bênção.

8. Canto - O Senhor me chamou aqui estou ou escolhido pela própria 
comunidade. 
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ORAcaO INICIAL
(Objetivo geral das Diretrizes da Igreja no Brasil)

Senhor, ajude-nos a

EVANGELIZAR

no Brasil cada vez mais urbano,

pelo anúncio da Palavra de Deus,

formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,

em comunidades eclesiais missionárias,

à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres,

cuidando da Casa Comum e

testemunhando o Reino de Deus

rumo à plenitude.

Amém.

~,
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ORACAO FINAL 
(Oração do 8º Encontro das CEBs Mineiras)

Pai Celeste vosso Filho Jesus que nos libertou e salvou

Encarnando-se em nossa história, assumindo nossas dores e alegrias,

Tristezas e esperanças até mesmo

A morte na cruz, manifestando seu infinito amor

Instituiu a Igreja para nela vivermos em comunidade

Como uma grande família.

Nós vos louvamos e bendizemos,

por todas as comunidades eclesiais de base,

e vos pedimos:

concedei-nos a graça de, unidos vencermos todos os desafios

e sermos verdadeiramente Igreja em saída,

Igreja Missionária,

como nos pede com insistência o Papa Francisco.

Que todos nós, vossos filhos e filhas,

participemos ativamente

na construção de uma nova sociedade,

um novo Céu e uma nova Terra, o vosso Reino,

vivido e anunciado por Jesus Cristo vosso Filho

pela força do Espírito Santo.

Amém, Axé, Awere, Aleluia!

~,
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1 - eu Sou FeLiZ É na comunidade
Eu sou feliz é na comunidade
Na comunidade, eu sou feliz
1. A nossa comunidade
Se reúne todo dia
E a nossa comunidade
Se transforma em alegria
2. Nós cantamos um bendito
Depois um pelo-sinal
Uma lê o evangelho
E todos vamos comentar
3. A Igreja de Jesus
É uma comunidade
Onde todos nós vivemos
Na maior fraternidade
4. Onde há comunidade
Lá não há miséria, não
Pois aquele que tem mais
Vai partir com seu irmão
5. E assim todos unidos
Pobre, rico, homem, mulher
Como uma só família
Isto é o que Deus quer
6. É Jesus quem nos convida
Pra fazer a conversão
Ao seu reino de amor
Vamos todos à Missão!

2 - BaiÃo daS comunidadeS
Somos gente nova vivendo a 
união
Somos povo semente de uma 
nova nação ê, ê
Somos gente nova vivendo o 
amor

^

Somos comunidade, povo do 
senhor, ê, ê
1. Vou convidar os meus irmãos 
trabalhadores
Operários, lavradores, biscateiros 
e outros mais
E juntos vamos celebrar a con-
fiança
Nossa luta na esperança de ter 
terra, pão e paz, ê, ê
2. Vamos chamar os índios que 
ainda resistem
As tribos que ainda insistem no 
direito de viver
E juntos vamos reunidos na me-
mória
Celebrar uma vitória que vai ter 
que acontecer, ê, ê
3. Convido os negros, irmãos no 
sangue e na sina
Seu gingado nos ensina a dança 
da redenção
De braços dados, no terreiro da 
irmandade
Vamos sambar de verdade en-
quanto chega a razão, ê, ê
4. Vamos chamar Oneide, Rosa, 
Ana e Maria
A mulher que noite e dia luta e 
faz nascer o amor
E reunidas no altar da liberdade
Vamos cantar de verdade, vamos 
pisar sobre a dor, ê, ê
5. Vou convidar a criançada e a 
juventude

Canticos
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Tocadores, me ajudem, vamos 
cantar por aí
O nosso canto vai encher todo o 
país
Velho vai dançar feliz, quem cho-
rou vai ter que rir, ê, ê
6. Desempregados, pescadores, 
desprezados
E os marginalizados, venham 
todos se ajuntar
A nossa marcha pra nova socie-
dade
Quem nos ama de verdade pode 
vir, tem um lugar, ê, ê

3 - miSSÃo de todoS nÓS
O Deus que me criou, me quis 
me consagrou 
Para anunciar o seu amor (bis) 
1. Eu sou como chuva em terra 
seca pra saciar 
Fazer brotar eu vivo para amar e 
pra servir! 
É missão de todos nós Deus 
chama, eu quero ouvir a sua 
voz! 
2. Eu sou como a flor por sobre o 
muro 
Eu tenho mel, sabor do céu 
Eu vivo pra amar e pra servir 
3. Eu sou como estrela em noite 
escura 
Eu levo a luz sigo a Jesus 
Eu vivo pra amar e pra servir! 
4. Eu sou como abelha na col-
méia 
Eu vou voar, vou trabalhar 

Eu vivo pra amar e pra servir 
5. Eu sou, sou profeta da verdade 
Canto a justiça e a liberdade 
Eu vivo para amar e pra servir!

4 - Bendito doS romeiroS
1. Bendita e louvada seja esta 
romaria
Bendito o povo que marcha,
bendito o povo que marcha,
tendo Cristo como guia
Sou, sou teu, Senhor,
sou povo novo, retirante e 
lutador,
Deus dos peregrinos, dos pe-
queninos,
Jesus Cristo redentor.
2. No Egito, antigamente, no meu 
da 
escravidão, Deus libertou o seu 
povo. Hoje
ele passa de novo gritando a 
libertação.
3. Para a terra prometida o povo 
de Deus
marchou, Moisés andava na fren-
te. Hoje 
Moisés é a gente quando enfren-
ta o 
opressor.
4. Quem é fraco, Deus dá força, 
quem tem medo sofre mais
Quem se une ao companheiro, 
vence  todo cativeiro, é feliz e 
tem a paz! 
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5 - a PaLaVra de deuS JÁ cHegou
A Palavra de Deus já chegou, 
nova luz clareou para o povo. 
Quando a Bíblia Sagrada se 
abriu, todo pobre já viu mundo 
novo!
1. Quem andava espalhado se 
juntou quem vivia como cego en-
xergou. Por todo canto já nasceu 
comunidade e, no caminho da 
verdade, muito gente já entrou.  
Aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia!
2. Quem sofria na injustiça pro-
testou. Quem calava só por 
medo já gritou. Por todo canto 
os pequenos vão se unindo. E a 
liberdade vem surgindo 
e todo velho renovou.:! 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia!

6 - PaLaVra nÃo Foi Feita Para 
diVidir
Palavra não foi feita para di-
vidir ninguém, palavra é uma 
ponte onde o amor vai e vem, 
onde o amor vai e vem.
1. Palavra não foi feita para domi-
nar, destino da palavra é dialogar, 
palavra não foi feita para opres-
são, destino da palavra é união.
2. Palavra não foi feita para a 
vaidade, destino da palavra é a 
eternidade, palavra não foi feita 
p’ra cair no chão, destino da pala-
vra é o coração.

3. Palavra não foi feita para 
semear a dúvida, a tristeza e o 
mal-estar, destino da palavra é a 
construção de um mundo mais 
feliz e mais irmão.

7 - PÃo da Vida
O pão da vida, a comunhão, 
nos une a Cristo e aos irmãos,
E nos ensina abrir as mãos para 
partir, repartir o pão (bis)
1. Lá no deserto a multidão com 
fome segue o bom pastor.
Com sede busca a nova palavra: 
Jesus tem pena e reparte o pão.
2. Na Páscoa nova da nova lei, 
quando amou-nos até  o fim, 
partiu
O pão, disse: “Isto é meu corpo 
por vós doado: Tomai, comei”.
3. Se neste pão, nesta comunhão, 
Jesus, por nós, dá a própria vida
Vamos também repartir os dons, 
doar a vida por nosso irmão;
4. Onde houver fome, reparte 
o pão e tuas trevas hão de ser 
luz, encontrarás Cristo no irmão, 
serás bendito do eterno Pai.

8 - eSta meSa noS enSina
Esta mesa nos ensina  Todo o 
bem que a gente alcança Em 
comum devemos pôr O remé-
dio, a medicina 
Pão e vinho e segurança 
Alegria, fé e amor 
1. Meu irmão eu vi plantar 
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Meu irmão plantou o pão 
Mas na mesa do jantar 
Não chamaram meu irmão 
2. Minha irmã trabalhadora 
É operaria e mãe também 
Sai de casa, o filho chora 
Fica em casa, o pão não vem 
3. Meu irmão pagou imposto 
Para a vida melhorar 
Mas não tem doutor nem posto 
Porque é pobre seu lugar...

9 - reLigiÃo LiBertadora
È por causa do meu povo 
machucado que acredito em 
religião libertadora! 
É por causa de Jesus ressusci-
tado que acredito em religião 
libertadora! 
1. É por causa dos profetas que 
anunciam 
Que batizam, que organizam, 
denunciam 
É por causa de quem sofre a dor 
do povo 
É por causa de quem morre sem 
matar 
2. É por causa dos pequenos e 
oprimidos 
Dos seus sonhos, dos seus ais, 
dos seus gemidos 
É por causa do meu povo injusti-
çado 
Das ovelhas sem rebanho e sem 
pastor
3. É por causa do profeta que 
se cala 

Mas até com seu silêncio grita e 
fala 
É por causa de um Jesus que 
anunciava 
Mas também gritava aos grandes: 
ai de vós 
4. É por causa do fez João 
Batista 
Que arriscou mas preparou a tua 
vinda 
É por causa de milhões de teste-
munhas 
Que apostaram suas vidas no 
amor

10 - utoPia
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 en-
cherem 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 (2x).
Quando as armas da destruição 
destruídas em cada nação, eu 
vou sonhar. E o decreto que en-
cerra a opressão, assinado só no 
coração, vai triunfar.
Quando a voz da verdade se 
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ouvir e a mentira não mais existir, 
será enfim tempo novo de eterna 
justiça, sem mais ódio sem san-
gue ou cobiça. Vai ser assim

11 - PoVoS da amÉrica, gente 
SoFrida ou a eScoLHa do gruPo.
Povos d’América, gente sofrida,
onde a esperança insiste em 
germinar.
Povos d’América, quanta alegria,
são tantas raças, vozes a cantar.
Negros e brancos, índios, mesti-
ços, de todos Deus é Pai!
Uma só fé, um só Salvador, o 
mundo evangelizai!
Vinde, Vê......de e Anunciai!
Vinde, Vê......de e Anunciai!
Povos d’América, ó quanta dor
rostos marcados pela opressão.
Povos d’América, quanta espe-
rança
na Cruz de Cristo surge um mun-
do irmão.
Povos d’América, desrespeitados
desfigurados na pobreza e na 
dor.
Povos d’América, povos latinos,
buscam no Cristo a força do 
amor.
Ó Mãe d’América, de Guadalu-
pe,
de Aparecida e tantos nomes 
mais!
Virgem Maria, Mãe destes povos,
eis vossos filhos a quem tanto 
amais

12 - o SenHor me cHamou a 
traBaLHar
1. O Senhor me chamou a tra-
balhar, a messe é grande ceifar. 
A ceifar, o Senhor me chamou, 
Senhor, aqui estou! Senhor aqui 
estou!
Vai trabalhar pelo mundo afo-
ra! Eu estarei até o fim conti-
go! Está na hora, o Senhor me 
chamou. Senhor, aqui estou! 
Senhor, aqui estou!
2. Dom de amor é a vida entregar, 
falou Jesus e assim o fez. Dom de 
amor é a vida entregar, chegou a 
minha vez! Chegou a minha vez!
3. Todo o bem que na terra 
alguém fizer, Jesus no céu vai 
premiar. Cem por um, já na terra 
ele vai dar, no céu vai premiar! No 
céu vai premiar!
4. Teu irmão a tua porta vem 
bater, não vai fechar o teu cora-
ção. Teu irmão ao teu lado vem 
sofrer, vai logo socorrer! Vai logo 
socorrer.
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