Dezembro 2022 V J A
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!

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

VER
A palavra de Deus na vida
Leitor 1: Há cerca de quarenta anos atrás, um material de reflexão para o mês da Bíblia
contava como era a vida dos trabalhadores rurais trazidos de fora para a safra da cana na
Usina Monte Alegre. O “gato” que os ia contratar dizia que teriam alojamento e ele lhes
forneceria alimentação farta. Além disso, ele tinha uma venda, onde eles poderiam
comprar fiado o que quiserem.
Os “alojamentos” eram taperas no meio do canavial, colchão nem cama havia, só
alguns estrados onde se deitar para dormir. Para eles forrarem o estrado, o técnico agrícola
que orientava a aplicação de herbicidas dava-lhes o papelão das embalagens dos venenos.
Muitos deles já eram idosos e passavam o dia inteiro com um pulverizador (vinte litros
de água) às costas. A farta alimentação era arroz com macarrão branco, sem qualquer
atrativo. Na venda do “gato” eles compravam uma lata de sardinha para dar um gosto
naquela comida. Outras compras, alimentação a pagar e no final do mês, nada a receber,
estavam devendo ao “gato”. Numa noite de lua cheia desaparecia um deles. Os
companheiros diziam: “Ele bebeu a lua e deixou o “gato” na mão.”
A paróquia Nossa Senhora Aparecida tinha um programa diário às seis da tarde
na Rádio Cultura. O locutor leu alí o que estava no roteiro do mês da Bíblia. No dia
seguinte, quando chegou à rádio, disseram-lhe: - A paróquia não tem mais programa.
Monte Alegre telefonou aqui dizendo: ‘Ou vocês tiram esse programa ou nós tiramos a
rádio do ar’. Conhecem casos semelhantes? (Conversar)
Consequência, os resultados
L. 2: Quais as consequências, para aqueles que “beberam a lua”? Para onde foram, se
moravam em lugares distantes? E para os que ficaram até o final da safra quais as
consequências? (Conversar)
Causa, os porquês
L. 3: Por que a Usina exigiu a retirada do programa de rádio da paróquia? Quem lhe deu
esse poder? (Conversar) Por que chamam de “gato” o fornecedor de mão de obra
terceirizada? O gato estava esquentando-se ao fogo no fogão de lenha. O macaco colocou
umas castanhas para assar no borralho. Para tirar a castanha assada do meio das brasas
usou a pata do gato. Por que essas grandes empresas usam “gatos”, ou, mais elegante,
“mão de obra terceirizada”? Não enxergam a situação do trabalhador? (Conversar) E os
trabalhadores por que não reclamavam? Eram mudos? Antes do dia do pagamento
disseram a eles qual a altura em que estavam suas dívidas com o “gato”? Ou eles eram
surdos? Porque eles não “iam atrás”, não procuravam seus direitos? Estavam mortos?

JULGAR
O pecado e a graça
L. 4: Onde podemos ver algum sinal da fé, do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar)
E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e dono do mundo, também está
presente, não? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
L. 5: 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)
L. 5: 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
L. 6: Como poderemos abrir os olhos aos cegos, o ouvido aos surdos, as bocas aos mudos,
soltar os pés e as mãos dos que vivem de pés e mãos atados? Será possível ressuscitar
esses mortos? Que boas notícias nós podemos levar aos pobres de hoje? Uma cesta de
Natal será uma boa notícia? (Conversar)

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
Leitor 1: Já viram alguém, quando realiza um desejo ou um sonho, dizer: “Isso só pode
vir de Deus!”? (Conversar)
Consequências, os resultados
L. 2: Quais as consequências de pensar que Deus só está presente quando nos favorece
ou quando não sabemos explicar o que aconteceu? E se encontramos depois uma
explicação, Deus já não está mais presente? E, se acontece o contrário do que a gente
esperava ou queria? (Conversar) E quando vemos Deus presente em tudo, em todos os
acontecimentos, até nos mais difíceis ou nos mais simples e comuns do dia a dia, qual o
resultado ou consequência disso para nós? (Conversar)
Causas, os porquês
L. 3: Por que falam assim? É porque não encontram outra explicação? Deus existe apenas
para explicar o que não sabemos explicar? (Conversar) Ou falam assim porque veem a
presença de Deus, ou que Deus só está conosco, em algum acontecimento que nos

favorece ou que corresponde aos nossos desejos? (Conversar) Deus está só nos fatos
extraordinários, que mais chamam a atenção, ou está sempre? Por que isso é pouco
lembrado? (Conversar)

JULGAR
O pecado e a graça
L. 4: Onde podemos ver algum sinal da fé, do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar)
E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e dono do mundo, também está
presente, não? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
Aclamação: (a escolher)
L. 5: 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”.
L. 5: 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
L. 6: Em nosso ambiente e em nosso mundo o que estamos fazendo para ver Deus
presente e mostrando seus caminhos em todos os acontecimentos, pequenos e grandes,
favoráveis ou desfavoráveis? Temos ajudado nossos irmãos a também verem a presença
de Deus em todos os acontecimentos? Como se pode fazer isso na prática? (Conversar)

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
Leitor 1: Apesar da chuva, a igreja estará repleta de fiéis. Faz parte da tradição a gente ir
à missa e, depois, ir para casa comer a ceia.
- Chi! Começou a chover de novo! Traz um balde ou uma bacia para colocar em
cima da mesa, senão a goteira vai molhar tudo. – E a goteira da cozinha? - Deixamos a
bacia na cozinha e o balde na sala. – E a cama? – A gente arrasta para mais longe da
goteira.
- A bacalhoada este pronta. O peru está no forno, daqui a pouco está assado. O
presente de cada um está na árvore. Para acompanhar a bacalhoada, está aqui um bom
vinho do Porto, que nós vamos abrir.
- Trouxeram uma cesta para a gente! Hoje nós vamos comer e comer bem! Parece
que tem até carne! Só é preciso tomar cuidado para não comer muito, que nós não estamos
acostumados com isso!
Consequências, os resultados
L. 2: São Francisco inventou o presépio para lembrar o nascimento de Jesus numa
cocheira, na maior pobreza, para lembrar aos dirigentes da Igreja e a todos os cristãos a
importância da pobreza. Isso que nós vemos hoje será o resultado que São Francisco
queria? (Conversar)
Causas, os porquês
L. 3: Há quanto tempo Jesus nasceu numa estrebaria? E essas cenas continuam
acontecendo. Por que será? (Conversar)

JULGAR
O pecado e a graça
L. 4: Onde podemos ver algum sinal da fé, do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar
E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima de todos e o dono do mundo,
também está presente, não? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
L. 5: 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.
L. 5: 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
Se o Natal serve para mostrar as desigualdades gritantes do nosso mundo, já está
bom. Uma cesta com presentinhos para as crianças é suficiente para acabar com as
desigualdades? (Conversar) Que fazer, então? O presépio, que São Francisco inventou,
alavancou a festa do Natal, que se tornou mais popular do que a Páscoa. Quem se

aproveitou bem da popularidade do Natal? Jesus ou o Papai Noel? Nós, hoje, que
podemos fazer? (Conversar)

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
Leitor 1: “Ano novo, roupa nova!” O começo do novo ano tem de ser comemorado com
champanha, muita festa e muito gasto, muita “gastança” mesmo. O capitalismo agradece
o aumento do consumo, a salvação está no consumo.
Consequências, os resultados
L. 2: O que é que essas comemorações acrescentam de bom à nossa vida? Quais as
consequências das “gastanças” para quem gasta e para quem vende?
Causas, os porquês
L. 3: Por que comemorar a mudança de folhinha ou calendário? Por que não se pode
comemorar sem gastar?

JULGAR
O pecado e a graça
L.4: Onde podemos ver algum sinal da fé, do amor ao próximo e da graça ou gratuidade
de Deus nessa história toda? (Conversar) E o pecado: a cobiça de ser igual a Deus, acima
de todos e o dono do mundo, também está presente, não? (Conversar)
A Palavra de Deus na Escritura
L. 5: 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)
L. 5: 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, eles 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
L. 6: Seguindo o exemplo de Maria, podemos fazer alguma coisa para mudar a realidade
nossa? O que? Como? Por onde começar?

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.

