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“Um encontro que muda a vida” 

XXX Domingo do Tempo Comum – Ano B 

Acolhida 

(Apresentação dos novos participantes, notícias... Dar para todos o 
folheto do encontro e deixar também algumas canetas a disposição). 

Sinal da Cruz e breve momento de oração ao Espírito Santo 

(Se quiser, colocar uma vela no meio, símbolo do Espírito Santo).  

“Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. “Amém” 

“Começamos este encontro entrando em relação com o Espírito Santo. 
Hoje, o evangelho fala de um encontro que muda a vida... nós podemos, a 
cada dia, reconhecer Deus que vem ao nosso encontro e nos leva por 
caminhos novos, inesperados... Peço para vocês fecharem os olhos... 
Repense na sua vida... Repense neste dia... Deus passou? Escutou a sua 
voz? Deu-lhe uma luz especial para enxergam melhor seu caminho, sua 
vida?” (...)  

“Se reconhecer esta presença dEle hoje, peço-lhe para agradecer-Lhe, no 
silêncio; se não encontrar na sua memória esta ação, então peça, sempre 
no silêncio, que Ele fale ainda mais forte, para ouvir Sua voz” (...). 

(Deixar alguns instantes de silêncio para a oração pessoal. Deixamos a 
oração partilhada para o final. Depois concluir com um refrão ao Espírito 
Santo que todos conhecem ou com a oração do Glória:  Glória ao Pai e ao 
Filho e ao Espírito Santo como era no princípio e agora e sempre. Amém). 

“Acolhamos, agora, a Palavra de Deus que nos acompanhará neste 
encontro”. 
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Leitura do evangelho (Mc 10,46-52) 

(Alguém lê a leitura do folheto que todos receberam Neste caso, dar 
preferência ao folheto à Bíblia, para que assim todos tenham acesso a 
mesma tradução que se usa na liturgia e na meditação). 

Introdução à leitura pessoal 

“Queremos que esta Palavra toque profundamente cada um de nós. 
Por isso, agora, faremos alguns instantes de silêncio para que cada 
um possa reler o trecho que foi ouvido. Peço para cada um marcar 
(sublinhando, se quiser, com uma caneta) a palavra ou a frase que 
hoje, especialmente, ressoa mais forte ao seu coração. Se alguém 
tiver dificuldade em ler, repense, em silêncio, no que escutou, e se 
tiver algo que o atingiu mais profundamente, reflita, um momento, 
sobre isso”. 

(Deixar alguns minutos para que cada um possa ler pessoalmente o 
trecho bíblico). 

“Agora que lemos com maior profundidade o texto, peço-lhe para ler 
ou repetir em voz alta aquela palavra ou aquela frase que tocou mais 
forte você hoje”. 

(Cada um fala em voz alta aquela palavra ou frase que sublinhou. 
Não vamos fazer, neste momento, ressonâncias pessoais ou reflexões 
sobre a Palavra, mas ficaremos ainda uma vez na Palavra assim 
como nos foi entregue).  

Meditação 

“Queremos agora aprofundar esta Palavra, nos ajudando também 
com alguns símbolos”. 

(O Animador ou Facilitador propõe a meditação ao vivo ou, como 
alternativa, vejam o vídeo no DVD). 
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Silêncio de meditação e espelhamento 

“Depois de ter escutado esta Palavra, deixamos alguns minutos de 
silêncio para retomar as provocações e as perguntas que foram 
feitas, e que se encontram no folheto que receberam, para que a 
Palavra entre na nossa vida. Neste momento não vamos pensar em 
outras meditações ou ideias, mas vamos entrar no concreto da nossa 
experiência ajudados pela meditação que foi feita”. 

(Deixar pelos menos 10 minutos para que todos possam repensar nas 
perguntas de espelhamento e responder no seu coração). 

Partilha 

“Agora que refletimos sobre a nossa vida, poderemos partilhar. 
antes, trago presente algumas regras importantes: 

- Cada um fale daquilo que pensou e refletiu, sem se deixar 
condicionar pelo que os outros partilham; 

-  Não vamos partilhar ideias mas experiências; 

-  Não vamos retomar o que o outro fala, pois a experiência de cada 
um é diferente, mesmo quando parece igual; 

-  Cada um se compromete a não comentar fora daqui a partilha do 
outro, pois é um dom precioso que recebemos ao entrar na sua 
vida pessoal. 

Não é necessário partilhar sobre todas as perguntas, também porque 
algumas são mais íntimas. Podemos viver esta partilha livremente, 
escolhendo algumas das perguntas, e tentando ser breves também 
para deixar o espaço para todos”.  

(Deixe que todos, se possível, partilhem. Ajude-os a ser breves e 
sobretudo, que a partilha seja sobre a experiência pessoal. Se, por 
causa do tempo, nem todos conseguirem partilhar, o facilitador 
anota quem não o fez para lhe dar esta possibilidade na partilha do 
próximo encontro. Deixar pelos menos 15 minutos de tempo para a 
oração conclusiva). 



Associação Semente Viva – Pequena Comunidade da Palavra –  Roteiro para o Animador                                                                                                              

 

Oração conclusiva com visualização e símbolo vivenciado 

(Pode-se colocar no meio do grupo a vela acesa e o pano vermelho, 
que representou Jesus. Perto, um cesto com velas para todos). 

“Colocamos simbolicamente, aqui no nosso meio, Jesus, 
representado por este pano vermelho... Jesus passou na vida do 
cego, e quer passar, hoje, na sua vida... Convido vocês a fecharem os 
olhos e a vivenciar, por um momento, o que acabamos de meditar”. 

(Colocar o áudio do CD para as vivências, N. 4 “Jesus está passando”, 
deixando que todos vivam a experiência proposta). 

(Depois da breve visualização) “Convido vocês, no final deste 
encontro, se quiser, a viver este gesto. Se você reconheceu que Deus 
acendeu em você uma luz, hoje, na sua vida... se aproxime de Jesus, 
pegue uma vela e acenda-a à vela que está perto dEle... e fazendo 
isso, pode expressar uma oração a Jesus, agradecendo por esta luz 
que lhe deu”. 

(Deixar que todos, quem quiser, viva o gesto. No final, se for possível, 
apagar as luzes). 

“Estas luzes que estão na nossa mão, juntas, iluminam muito. 
Podemos levantá-las, levantando nossas mãos... para que todos 
possam ver nossa luz pessoal, nosso testemunho de vida... e com 
esta consciência e desejo de mostrar a luz ao mundo inteiro, rezemos 
juntos ao Pai: Pai nosso...”. 

(Concluir com o sinal da cruz, depois podem apagar as luzes. Pedir 
para dizer uma palavra do que levam para casa do encontro vivido). 

MATERIAIS PARA O ENCONTRO: 

- Folha para os participantes 
- DVD e CD do encontro. 
Se tiver a possibilidade, procurar este material: 
- uma vela  
- um pano vermelho 
- velas pequenas para todos os participantes 


