1º Encontro:
Ano da Esperança/ Ano Missionário
Queremos ver Jesus, nossa Esperança
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: Hoje, nossa Comunidade se encontra com a família do Sr.(a) (....)e louva a
Deus pelo Dom da vida de cada pessoa que aqui reside nesta casa. Vamos dizer o
nome de todos os que aqui vivem: (nomes...). O nosso nome lembra o carinho de Deus
que nos conhece e nos envolve em seu amor. Lembra que por Ele fomos criados e
participamos da luminosidade da vida. Nós temos a luz da vida!
Todos: (canto) Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou... jamais
se esconda e não se apague em mim o seu fulgor.
1º leitor: “Viver e não ter a vergonha de ser feliz” diz o poeta popular. Mas, a vida traz
situações de dúvidas e de incertezas. Nem sempre sabemos discernir e orientar o
nosso viver. Nem sempre vivemos com luz. Muitas vezes a escuridão se faz presente e
o nosso olhar perde o rumo da luz. A vida pode tomar proporções que nos fazem
perder a visão do que é fraterno, bondoso e solidário. Ficamos cegos e encantados
pela sedução do poder enganoso, do individualismo e da superficialidade nos
relacionamentos. Ficamos cegos e perdemos a Luz que faz enxergar a Deus, aos irmãos
e a nós mesmos.
Todos: (canto) Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelo caminho da paz.
2º Leitor: Jesus é a nossa Luz! Vamos ouvir o que o Evangelho de São João nos conta
no cap. 8, 12 (Escolher um canto de aclamação).
Evangelho:
Animador: Novamente Jesus lhes dirigiu a Palavra: - “Eu Sou a luz do mundo. Aquele
que vem em meu seguimento não andará nas trevas; mas terá a luz que conduz à vida”
Palavra de Salvação.
Todos: Glória a Vós Senhor.
“Papo” de irmãos: Vamos conversar um pouco?
1. Onde encontramos os sinais da Luz de Jesus? Que decisões devemos tomar
para não andarmos nas trevas?

2. Seguir Jesus traz uma nova visão da Vida: Como seguir Jesus? Como deixar
que a luz do Evangelho conduza a nossa vida?
3. Que sinais de esperança iluminam nossos passos? Vamos partilhar a Luz da
esperança presente em nossa vida?
Animador: Jesus é a nossa luz. Ele também abre os nossos olhos e arranca a nossa
cegueira. Deixemo-nos curar e libertar por Jesus. Vamos neste momento acender a
vela como sinal da LUZ de CRISTO; como sinal da LUZ que é CRISTO. Cristo luz do
mundo tem poder de vida nova. Cristo nossa Luz arranca a escuridão do nosso
caminho. Cristo nossa Luz, esperança de nova visão sobre a vida. (Alguém ergue a vela
acesa)
Todos: (canto) Deixa luz do Céu entrar, deixa a luz do céu entrar... abre bem as
portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar...
3º Leitor: Intercedendo:
1- Quando a dor cega nossa dignidade.
Todos: Queremos ver Jesus, nossa Esperança!
2- Quando o medo cega nossa alegria de viver.
Todos: Queremos ver Jesus, nossa Esperança!
3- Quando a dúvida cega a nossa fé.
Todos: Queremos ver Jesus, nossa Esperança!
4- Quando a desconfiança cega a solidariedade.
Todos: Queremos ver Jesus, nossa Esperança!
5- Quando a violência cega a bondade
Todos: Queremos ver Jesus, nossa Esperança!

Animador: Rezemos 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?

