3º Encontro:
Ano da Esperança/ Ano Missionário
Amou- nos até o fim
Animador: A Paz e a Esperança estejam nesta casa e com todos os seus moradores.
Todos: Nós confiamos em Cristo nossa Esperança. E aqui estamos em Nome de Deus
que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém
Animador: Diz a música popular: - “quem ama cuida”. E foi com amor eterno que
nosso Deus entregou o seu Filho único para que tenhamos a vida e vida em plenitude
(cf. Jo 10,10). E nada poderá nos separar deste amor, pois o amor de Deus é por nós e
nada pode ser contra nós (cf. Rm 8,31-39): Cremos no Deus Amor que veio ao nosso
encontro e nos acolheu em seus braços de Pai. E nos enviou o Seu Filho, que morreu
na Cruz para nos salvar. Este amor é sinal de serviço que liberta, é sinal de entrega que
redime e cria vida nova.
Todos: (canto) A ti meu Deus elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar,
minha voz. A ti meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus
caminhos, meu sofrer.
Ref.: A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar.
Vou ser o teu seguidor, e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos.
2- A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e sofredor, vou servir e
esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e
de paz.
1º leitor: O Amor de Cristo nos impulsiona e neste amor queremos permanecer, pois
Deus permanece em quem permanece em seu Amor. Queremos aprender a amar e
transformar nossas relações familiares e sociais anunciando em palavras e gestos
concretos que Deus é amor (cf. 2cor 5,14; 1 Jo 4,7-16)
Todos: (canto) Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz esta
é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. (3x) Olhe pra cruz, foi por ti,
porque te amo, ninguém te ama como eu.
2º Leitor: Quem é amado aprende a amar! Vamos ouvir o que o Evangelho de São João
nos conta no cap.15,12-14.(Escolher um canto de aclamação).
Evangelho:

Animador: “Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria
seja completa. Eis o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que renuncia à sua vida por aqueles a quem
ama. Vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós Senhor.
“Papo” de irmãos: Vamos conversar um pouco?
1. Todo Amor vem de Deus. “Deus é Amor”! Olhando para a vida, o que
sentimos no coração quando falamos do mandamento Novo do Amor?
2. O amor traz alegria e nos faz amigos de Deus. Somos seus amigos? Como
vivemos a amizade com Deus?
3. Jesus tem ‘Amor maior-Amor em doação’. Ele entregou-se na Cruz! Que cruzes
de nossa vida entregamos a Jesus?
Animador: O Amor é sem fim... Nosso Deus é amor misericordioso que sabe servir.
Amor que é paciente, não é ciumento, não é arrogante, não se incha de orgulho... é
amor que não se irrita, não guarda rancor, não é injusto. Este é o amor de Deus em
Cristo: Amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo perdoa. Este é amor sem
fim... Este é o Mandamento Novo! (cf. 1 Cor 13, 1-10).
Vamos neste momento erguer a Cruz como sinal do Amor sem fim ... Amor salvador
que tem a face da Misericórdia. Cristo, nossa esperança de Misericórdia. (Alguém
ergue a Cruz)
Todos: Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão (bis)
3º Leitor: Intercedendo:
1- Na hora da solidão.
Todos: Amai-vos uns aos outros...!
2- Na hora da doença.
Todos: Amai-vos uns aos outros...!
Na hora de pedir perdão.
Todos: Amai-vos uns aos outros...!
3- Na hora do desespero.
Todos: Amai-vos uns aos outros...!
4- Na hora do sofrimento.
Todos: Amai-vos uns aos outros...!
Animador: Rezemos Juntos a Oração do Pai nosso, da Ave Maria e a Oração do Ano da
Esperança.

Todos: O Pai, Alegria e Esperança de vosso povo, vós conduzis a Igreja,
servidora da vida, nos caminhos da história. A exemplo de Jesus Cristo
e ouvindo sua Palavra que chama à conversão, seja vossa Igreja
testemunha viva de fraternidade, de liberdade, de justiça e de paz.
Enviai o vosso Espírito da verdade para que a sociedade se abra à
aurora de um mundo justo e solidário, sinal do Reino que
há de vir. Por Cristo, Senhor nosso. Amém
Animador: Vamos continuar nossa caminhada? Quando será nosso
próximo encontro?

