2º Encontro
Ano da Esperança/ Ano Missionário
Dá-me de beber

Animador: A Paz e a Esperança estejam nesta casa e com todos os seus moradores.
Todos: Nós confiamos em Cristo nosso Esperança . E aqui estamos em Nome de Deus
que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém
Animador: Vamos trazer para o nosso meio um a vasilha com água (coloca-se uma
vasilha com água) Água de beber; água de Lavar; água de regar; Água de banhar; Água
de limpar; Água de refrescar; Água de cultivar a vida; Água de batizar; Água de
abençoar... Água que é vida, Água para viver. A água é um Dom precioso de Deus
presente na natureza, um sinal do amor de Deus.
Todos: (canto) A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só
tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o
amor que só tem quem já conhece a Jesus.

1º leitor: A água é uma dessas coisas que não pode faltar. A presença da água significa
presença de vida. Nem a planta, nem os animais, nem as pessoas podem viver sem
água. Uma caneca de água faz recuperar as forças. E passar pela água do banho parece
que dá vida nova, enche o corpo de ânimo; tira o cansaço e purifica. A água é, pois,
símbolo de vida e de purificação.
Todos: (canto) - Eu te peço desta água que tu tens. É água viva, meu Senhor. Tenho
sede e tenho fome de amor. E acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás
em Deus, também és Deus e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e
volto ao pó. Quero viver eternamente ao lado teu.
Ref.: És água viva, és vida nova e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer,
me fazes reviver. E eu quero água desta fonte de onde vens.

2º Leitor: Jesus diz que Ele é Água viva. Vamos ouvir o que o Evangelho de São João
nos conta no cap. 4,7-10. (Escolher um canto de aclamação).
Evangelho:

Animador: Chega uma mulher da Samaria para tirar água; Jesus lhe disse: “Dá-me de
beber”. Os seus discípulos com efeito, tinham ido à cidade para comprar o que comer.
Mas esta mulher, esta samaritana lhe disse: “Como? Tu, um Judeu, tu me pedes de
beber a mim, uma mulher samaritana? Os judeus, com efeito, não querem ter nada
em comum com os samaritanos”. Jesus lhe respondeu: “Se conhecesses o dom de
Deus, e quem é aquele que te diz: Dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria
água viva”. Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós Senhor.

“Papo” de irmãos: Vamos conversar um pouco?
1. Nosso balde muitas vezes se encontra vazio. Vazio como um vazio na vida.
Que situações esvaziam o “Balde da vida”?
2. Em Jesus conhecemos o Amor, o dom de Deus! Temos cultivado a presença
amorosa de Deus em nossa vida? Onde temos buscado a água que mata a
sede de Deus?
3. A Samaritana encontrou Jesus, fonte de vida e de esperança. Estamos
dispostos a encontrá-Lo? Que iniciativas podemos tomar para convivermos
com Jesus?
Animador: Nossa sociedade tem sedes! Estamos sedentos de Justiça, de
respeito e de Misericórdia. Estamos secos pela corrupção; pelo indiferentismo
e pela violência. Jesus é a nossa Água Viva! Ele sacia a nossa sede. Ele revigora
as nossas relações. N’Ele se encontra a nossa vida. E a nossa alegria é viver
junto à fonte de Água Viva. Nossa alegria é encontrar em Jesus o sentido de
nossa vida e a simplicidade de nossa convivência de irmãos.
Vamos neste momento aspergir a nossa casa e a nós com a água benta, água do
nosso batismo, água sinal de Jesus Cristo. Cristo Água Viva para a família, Cristo Água
para o mundo, Cristo Água viva para o nosso viver. Cristo nossa Fonte, manancial de
esperança. Na água benta se encontra a força amorosa de Deus. Tocados por esta água
renovemos a esperança de encontrarmos Jesus Cristo, alegria do nosso viver. (Alguém
ergue o vidro de água Benta. Enquanto se canta se asperge a casa e as pessoas).
Canto da aspersão:
Todos: Existe um poço, no meio do deserto. O povo passa perto, da sede a reclamar.
Ref.: Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, minh’alma
segue e não se cansa de caminhar. (bis)

2- Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel.
3- Jesus é a vida vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos

3º Leitor: Intercedendo:
1- Se a nossa sede é de Alegria.
Todos: Senhor, Dá-nos desta Água Viva.
2- Se a nossa sede é de segurança.
Todos: Senhor, Dá-nos desta Água Viva.
3- Se a nossa sede é de compaixão.
Todos: Senhor, Dá-nos desta Água Viva.
4- Se nossa sede é de Comunidade.
Todos: Senhor, Dá-nos desta Água Viva.
5- Se nossa sede é de caridade
Todos: Senhor, Dá-nos desta Água Viva.
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?

