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ENCONTRO 20 

IGREJA: COMUNIDADE DE JESUS 

PREPARAR 

• Cartaz coma palavra IGREJA. 

• Cartaz com a palavra COMUNIDADE. 

• Evangelho segundo Ato dos Apóstolos 2, 42-47. 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 
 

O catequista ou  coordenador acolhe a todos com alegria e propõe a partilha: 

• Como foi a tarefa de encontrar os dons do Espírito Santo do texto da 

Bíblia. (Dialogar) 

• Vamos verificar a entrevista proposta no último encontro.  

• O que as pessoas entendem quando falamos Igreja? O que é Igreja? 

(ver as diversas opiniões) 

Hoje vamos ver como os apóstolos e os discípulos de Cristo formaram uma nova 

família: a Igreja, família de Cristo. Dessa família também fazemos parte, por isso 

rezemos: 

3. ORAÇÃO 

Pentecostes é o dia do nascimento da Igreja, porque a primeira 

comunidade dos teus seguidores, Jesus Cristo, recebeu neste dia a 

animação do Espírito Santo, convertendo-se, assim, em teu Corpo 

Místico vivo. É a civilização do amor e da paz que inauguraste em 

Pentecostes, e todos sabemos quanto o mundo ainda precisa de amor 

e paz. A ti, Maria, que estiveste presente naquele prodigioso 
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nascimento, como Mãe da Igreja e da humanidade, necessitada de 

redenção, hoje te dirigimos uma oração plena de esperança. Amém. 

 

4. LEITURA - Atos dos Apóstolos 2, 42-47 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• O que o texto diz sobre as primeiras comunidades cristãs? 

• Quais são os pontos principais da vida em comunidade? 

• Destacar palavras ou frases. 

 

5. MEDITAÇAO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

• Ler os itens do número 08 a 10, páginas 153 e 154, meditando sobre 

o que a Palavra nos diz.  

 

6. DIALOGAR - Partindo do texto meditado 
 

Catequista ou o coordenador: Todo batizado faz parte da família de Deus, que 

é a Igreja. O que entendemos, quando falamos dos participantes da Igreja? Às 

vezes, quando nos referimos à Igreja, pensamos nos bispos e padres. Isto é 

verdade, mas não é completo. A Igreja é composta de todos os batizados. 

Olhando para os cartazes IGREJA e COMUNIDADE, o que entendemos por estas 

palavras? A Igreja é comunidade dos seguidores de Jesus. Comunidade tem a 

ver com comunhão, em colocar a vida, o ser e o agir em comum. 

• Como é sua comunidade? 

• Como é o nome de sua paróquia? 

• Qual o nome de sua comunidade? 

• Qual o nome do papa? 

• Quem é o seu bispo? 

• Quem são os padres que atuam na sua comunidade? 

• Quais são as pastorais, os serviços e movimentos que existem na sua 

paróquia? 

• Você participa de algum? Gostaria de participar? 

 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Ler o número 13, na página 155, no parágrafo do Catecismo da 

Igreja Católica, n. 789. 



3 
 

 

8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Rezemos pela Igreja, como família de Deus, unamos nossas vozes e digamos: 

Deus, Trindade santa, de ti nasceu a Igreja, povo peregrino no tempo 

chamado a celebrar o louvor sem fim da tua glória. Em ti vive a Igreja, 

imagem do amor trinitário, comunhão no diálogo e no serviço da 

caridade. Para ti caminha a Igreja, sinal e instrumento da tua obra de 

reconciliação e de paz na história do mundo. Concede-nos amar essa 

Igreja como nossa mãe e acolhê-la em nosso coração como esposa de 

Cristo: uma, santa, católica e apostólica. Ela que nos guiará até a vida 

eterna. Amém. 

 

9. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

• Durante a semana, visite sua comunidade paroquial e identifique os 

sinais, gestos e palavras que identificam o “ser Igreja”, isto é, como 

se traduz o culto a Deus, o amor ao próximo, a fidelidade os 

ensinamentos dos apóstolos etc.  

• Anote para partilhar no próximo encontro.  

 

10. PARA APROFUNDAR EM CASA 

             Fazer a leitura do texto da página 156, sobre a comunidade cristã.  

 

 

ENTREGA DO CREIO 

Ocorrerá no dia _________________________ às __________________________horas 

na comunidade __________________________________________________________________. 

 


