DEZEMBRO 2022 EMAÚS
Canto: NOITE FELIZ
1. Noite feliz! Noite Feliz!/ Ó Senhor, Deus de amor!/ Pobrezinho nasceu em Belém./
Eis na lapa Jesus, nosso bem!/ :Dorme em paz, ó Jesus!
2. Noite feliz! Noite feliz! Ó Jesus, Deus da luz,/ quão afável é teu coração, que quiseste
nascer nosso irmão/ :e a nós todos salvar!
3. Noite Feliz! Noite feliz!/ Eis que no ar vêm cantar/ aos pastores os anjos do céu,/
anunciando a chegada de Deus,/ :de Jesus Salvador!
Oração inicial: O PAI NOSSO FÁCIL
Todos: Pai nosso que estais nos céus,
Coment.: Que habita em luz inacessível, altíssimo, distante. Mas íntimo, Pai, ou Papai,
com todo o carinho. Não meu, nosso, de todos.
T.: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Com.: A glória de Deus é a felicidade dos homens. O nome de Deus é santificado quando
o seu reinado acontece.
T.: santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Com.: O reinado de Deus é o reinado de todos, o reinado do povo. Onde reina o deus
Mercado, só têm vez os competentes, os expertos, os arrogantes.
T.: Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
Com.: A vontade de Deus é a felicidade do povo, é isso que faz acontecer o seu reinado,
que santifica o seu nome. Assim na terra como no céu.
T.: Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
nos dai hoje.
Com.: O pão é o centro. As necessidades básicas estão no foco. Alimento é a primeira.
Pedimos para hoje, pensar muito no amanhã faz que um prejudique o outro.
T.: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como
nós perdoamos a quem nos tem ofendido
Com.: A vontade de Deus não está se realizando, porque nós erramos. Todos erram.
Temos que nos perdoar e seguir em frente. T.: Perdoai-nos as nossas ofensas assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação,
Com.: O reino do deus Mercado nos apresenta todos os dias as suas tentações de consumo,
de competição, de individualismo, de poder e de riqueza.
T.: E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Coment.: Ou do Mau, do Maligno, daquele ou daquilo que nos tenta e não nos deixa
contribuir para que o nome de Deus seja santificado assim na terra como no céu.
T.: mas livrai-nos do mal. Porque Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!

A REUNIÃO DO CAMINHO DE EMAÚS
Depois de se pôr a caminho ao lado dos dois discípulos, Jesus perguntou a eles
qual o assunto que os fazia conversar tão animadamente. O ponto de partida da reunião
do caminho não foi uma proposta ou sugestão de Jesus, foi aquilo que interessava aos
discípulos, aquilo que os animava e motivava. A primeira intervenção de Jesus foi: Que
assunto vocês estão conversando tão animados?
Poderemos fazer nossas reuniões pelo método VER – JULGAR – AGIR da mesma
forma, isto é, sem receber a sugestão de um fato da vida. O fato da vida será apresentado
pelo próprio grupo, será aquilo que o grupo todo está querendo conversar, o assunto do
momento, ou um problema ou dificuldade apresentado por algum dos participantes, se
não, um pequeno fato, por mais simples e comum que seja, sugerido por um dos membros
e escolhido pelo grupo. Vamos entrar no Evangelho pela porta da vida.
Depois é VER as consequências e as causas. Perguntar primeiro as consequências,
procurar ver os resultados daquilo que poderia até parecer tão insignificante, mas que tem
também a sua força em outros acontecimentos e chega até nós. Em seguida os porquês e
os porquês dos porquês do fato que chamou a atenção do grupo. E, também, se nós não
estamos colaborando para essas causas.
Para acender a lâmpada, primeiro ligamos o fio terra ou neutro, VER os fatos da
vida, o que está acontecendo no nosso meio. O fio terra bem enterrado no chão da vida,
então a luz vai acender bem. Depois ligamos o fio da corrente, a Palavra de Deus na
Escritura. Aí a luz de Deus ilumina o nosso caminho.
Passando para o JULGAR, tentar descobrir no fato escolhido, nas suas
consequências e nas suas causas onde se pode ver a graça, a gratuidade de Deus e a
gratuidade do sincero e verdadeiro amor ao próximo. E, por outro lado, é preciso descobrir
também onde se encontra a presença do pecado, da cobiça de poder e de glória.
Entra aí a Palavra de Deus na Escritura. Tentar encontrar no Evangelho do
domingo próximo alguma luz para iluminar esses acontecimentos com suas causas e
consequências. Será possível sempre encontrar uma luz, uma pista? Vamos tentar!
O AGIR deve brotar naturalmente, mas será bom dizer e deixar claro o que vamos
fazer diante daquilo que aprendemos do fato, de suas consequências, de suas causas, da
Palavra de Deus na vida e na Escritura.
Em todas as reuniões:

VER
A Palavra de Deus na vida
- Que assunto o grupo gostaria de discutir hoje? Pode ser alguma notícia do Brasil ou do
mundo ou algum acontecimento do lugar, da vida de alguém do grupo ou algum
acontecimento simples do dia a dia que chamou a atenção.
- O grupo escolhe o que será discutido. Procurar entender melhor aquilo que aconteceu.
- Quais as consequências ou resultados que ficam deste fato ou de acontecimentos
semelhantes? Essas consequências chegam até nós?
- Causas: Por que aconteceu isso? Por que acontecem coisas assim? Quais os porquês dos
porquês? Nós não estamos colaborando com as causas desse problema?

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade de
Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer, diante daquilo que aprendemos.

Semana entre 04 e 11 de dezembro
Canto e Oração inicial: (P. 1)

VER
A Palavra de Deus na vida
- Que assunto o grupo gostaria de discutir hoje? Pode ser alguma notícia do Brasil ou do
mundo ou algum acontecimento do lugar, da vida de alguém do grupo ou algum
acontecimento simples do dia a dia que chamou a atenção.
- O grupo escolhe o que será discutido. Procurar entender melhor aquilo que aconteceu.
- Quais as consequências ou resultados que ficam deste fato ou de acontecimentos
semelhantes? Essas consequências chegam até nós?
- Causas: Por que aconteceu isso? Por que acontecem coisas assim? Quais os porquês dos
porquês? Nós não estamos colaborando com as causas desse problema?

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade de
Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Antes de ler o Evangelho: João Batista sabe, já entendeu que Jesus é o Cristo, o Messias.
A pergunta dele é apropriada. Pergunta para que a gente entenda quais são os verdadeiros
sinais da chegada do Salvador.
Aclamação: (a escolher)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (11,2-11)
Ler da própria Bíblia
1. Se João Batista já sabia que o que Jesus fazia eram as “obras de Cristo” ou do Messias,
(vv. 2 e 3) por que mandou perguntar?
2. A resposta de Jesus só falar dos seus milagres ou tem alguma coisa mais? (vv. 5-6)
3. Será isso a Boa Notícia ou Evangelho para os pobres?
4. Há gente que fica escandalizada ou indignada por Jesus ser desse jeito? (v. 6)
5. Para Jesus João é como uma folha de bananeira que vira conforme o vento, ele anda
finamente vestido? Isso quer dizer que ele é um falso profeta? (vv. 7-9)
6. Podemos dizer que nós somos maiores do que João Batista? (v. 11)
7. O fato da vida ajudou a entender o Evangelho? O Evangelho ajudou a entender o fato
que comentamos?

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer, diante daquilo que aprendemos.

ORAR

 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Vamos pedir que a gente possa com verdadeira alegria celebrar a chegada da
salvação. Oremos! (Silêncio)
 Ó Deus de bondade, olhai o vosso povo que espera com fé o santo Natal. Com a vossa ajuda,
queremos celebrar com alegria a vinda do Salvador. Por Nosso Senhor Jesus Cristo...
 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos
do seu Reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Semana entre 11 e 18 de dezembro
Canto e Oração inicial: (a escolher)

VER
A Palavra de Deus na vida
- Que assunto o grupo gostaria de discutir hoje? Pode ser alguma notícia do Brasil ou do
mundo ou algum acontecimento do lugar, da vida de alguém do grupo ou algum
acontecimento simples do dia a dia que chamou a atenção.
- O grupo escolhe o que será discutido. Procurar entender melhor aquilo que aconteceu.
- Quais as consequências ou resultados que ficam deste fato ou de acontecimentos
semelhantes? Essas consequências chegam até nós?
- Causas: Por que aconteceu isso? Por que acontecem coisas assim? Quais os porquês dos
porquês? Nós não estamos colaborando com as causas desse problema?

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade de
Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Aclamação: (a escolher)
Antes de ler o Evangelho: Mateus fala do nascimento de Jesus, que para todo o mundo
não parecia mais do que um indivíduo comum, igual a todos, por intervenção direta de
Deus. Quer dizer que ele é Filho de Deus, é a presença de Deus na humanidade, é o
Emanuel, o “Deus conosco”.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (1,18-24)
Ler da própria Bíblia
1. Maria, a Mãe de Jesus, ficou grávida depois de uma relação sexual com José? (v. 18)
2. José, seu noivo, já considerado esposo, pela lei deveria ter feito um escândalo para
desistir do casamento. Por que não fez isso? (v. 19)
3. Deus lhe explicou o que estava acontecendo? Como? (vv. 20-21)
4. Informação: Para o judeu, autoridade era sempre o homem. Nesse Evangelho dos
cristãos judeus, quem deverá dar nome ao menino? (v. 21)
5. Esses acontecimentos realizam uma palavra da Escritura? (vv. 22-23) No Evangelho
escrito para os judeus seria importante dizer isso?
6. O que fez José ao acordar? (vv. 24-25)
7. Este Evangelho nos ajuda a entender melhor o que comentamos no fato da vida?

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer, diante daquilo que aprendemos.

ORAR
 Preces espontâneas
 Pai Nosso
 C.: Pedir que, celebrando o Natal, passemos pelas lutas da cruz para chegar à vitória
da ressurreição. Oremos! (Silêncio)
 Senhor, pelo anúncio do anjo, soubemos que o vosso Filho divino, se fez homem como nós.
Dai-nos, então, esta graça, que sua morte de cruz nos conduza, passo a passo, para a glória
da ressurreição. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo...

 Combinar onde vai ser a próxima reunião.
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos
do seu Reino. Amém

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Semana entre 18 e 25 de dezembro
Canto e Oração inicial: (P. 1)

VER
A Palavra de Deus na vida
- Que assunto o grupo gostaria de discutir hoje? Pode ser alguma notícia do Brasil ou do
mundo ou algum acontecimento do lugar, da vida de alguém do grupo ou algum
acontecimento simples do dia a dia que chamou a atenção.
- O grupo escolhe o que será discutido. Procurar entender melhor aquilo que aconteceu.
- Quais as consequências ou resultados que ficam deste fato ou de acontecimentos
semelhantes? Essas consequências chegam até nós?
- Causas: Por que aconteceu isso? Por que acontecem coisas assim? Quais os porquês dos
porquês? Nós não estamos colaborando com as causas desse problema?

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade de
Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Antes de ler o Evangelho: Jesus nasceu na extrema pobreza e foi anunciado como
salvador dos pobres pastores. Nasceu no meio da história humana, marcada, então, pelas
datas dos poderosos do mundo. Hoje, os anos se contam a partir do nascimento dele.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (2,1-14)
Ler da própria Bíblia
1. Por que todos, também José e Maria, apesar da gravidez, foram se registrar nas suas
cidades de origem? (vv. 1-5)
2. Por que o primeiro berço do menino foi um cocho? (vv. 6-7)
3. Os pastores eram pobres, discriminados e temidos como os ciganos hoje. A quem é
anunciado o nascimento do Salvador? Salvador para quem? (vv. 8-11)
4. Qual será o sinal para os pastores encontrarem o Salvador deles? (v. 13)
5. Qual a importância disso para eles?
6. No canto dos anjos, o Natal, para Deus, dá glória, louvor. E para a humanidade, o que
traz? (v. 14)

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer, diante daquilo que aprendemos.





ORAR
Preces espontâneas
Pai-Nosso
C.: Vamos pedir que o presépio seja a luz de nossa vida. Oremos! (Silêncio)
Ó Deus, vós enchestes de luz esta noite em que nasce Jesus Cristo, a verdadeira luz do
mundo. A nós, que o recebemos como Deus e Salvador, dai a graça de participar de sua luz
eternamente no céu. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo...

 Combinar onde será a próxima reunião
 Benção final: O Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos do
seu reino. Amém.

+++++++++++++++++++++++++++
Semana entre 25 de dezembro e 01 de janeiro
Canto e Oração inicial: (p. 1)

VER
A Palavra de Deus na vida
- Que assunto o grupo gostaria de discutir hoje? Pode ser alguma notícia do Brasil ou do
mundo ou algum acontecimento do lugar, da vida de alguém do grupo ou algum
acontecimento simples do dia a dia que chamou a atenção.
- O grupo escolhe o que será discutido. Procurar entender melhor aquilo que aconteceu.
- Quais as consequências ou resultados que ficam deste fato ou de acontecimentos
semelhantes? Essas consequências chegam até nós?
- Causas: Por que aconteceu isso? Por que acontecem coisas assim? Quais os porquês dos
porquês? Nós não estamos colaborando com as causas desse problema?

JULGAR
- Onde podemos ver algum sinal da fé e do amor ao próximo e da graça ou gratuidade de
Deus nessa história toda? (Conversar)
- E o pecado: a cobiça de glória e de riqueza, de ser igual a Deus, acima de todos e dono
do mundo, essa cobiça também está presente, não? Onde? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Antes de ler o Evangelho: O nome Jesus quer dizer “Deus salva”. No Evangelho que
vamos ouvir os pobres e desprezados pastores reconhecem o Salvador no menino pobre
que encontraram num estábulo.
Aclamação: (a escolher)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (2,16-21)
1. Correndo a Belém, quem os pastores encontraram? (v. 16)
2. Vendo aquela cena curiosa: um menininho que acabava de nascer deitado num cocho
da estrebaria e, junto dele, sua mãe com o marido, os pastores reconheceram quem
era aquela criança? Contaram o que já sabiam? (v. 17)
3. Qual a reação de Maria e José ao que diziam os pastores? (v. 18)
4. Maria, a mãe do menino, lembrava mais tarde desses acontecimentos? Costumava
pensar neles? (v.19)
5. Por que os pastores voltaram tão alegres e dando graças a Deus? (v. 20)
6. Jesus quer dizer “Deus salva”. Quem deu esse nome ao Menino; José, Maria ou Deus?
(v. 21)
7. Maria, mãe de Jesus, ficava meditando no que via e ouvia: seu filho, nascido numa
estrebaria, não num berço de ouro, é a salvação que Deus mandou e avisou os pobres
pastores, além disso, o nome que Deus lhe deu é “Deus salva”. A meditação de Maria
ajuda-nos a pensar um pouco mais nas nossas “gastanças”?

AGIR
Deixar claro o que vamos fazer, diante daquilo que aprendemos.

ORAR

 Preces espontâneas
 Pai-Nosso
 C.: Vamos pedir que Maria, mãe de Jesus, nos acompanhe por todo este novo ano.
Oremos! (Silêncio)
 Ó Deus, vós nos destes a salvação por intermédio de Maria, que é virgem e ao mesmo tempo
mãe. Fazei-nos contar, hoje e por todo este ano, com a ajuda daquela que nos trouxe o autor
da vida. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo...
 Combinar onde será a próxima reunião
 Bênção final: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza pelos caminhos
do seu reino. Amém.

