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GUIA PARA ENCONTROS

GUIA DO ENCONTRO
O Encontro pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Deve começar e terminar à hora marcada.
Deve ter aproximadamente a duração de uma hora e quinze minutos.

1. PREPARAÇÃO
Para que o Encontro seja agradável e útil aos que nele participem é necessário preparar tudo
com a devida antecedência.
1.1. REMOTA
Durante o período de tempo que intercala os encontros é conveniente que os responsáveis se
reúnem para que este seja cuidadosamente preparado.
- Planificar o Encontro
- Definir dinâmicas a usar
- Distribuir tarefas
- Preparar as orações e reflexões
- Conferir Agenda de atividades
- Reunir os materiais necessários

1.2. PROXIMA
Alguns minutos antes de começar, os responsáveis devem cuidar e organizar do espaço do
encontro.
- Verificar se o espaço está limpo
- Dispor o mobiliário de modo conveniente
- Conferir e dispor os materiais

2. ACOLHIMENTO 05 minutos
Há hora marcada, o Encontro começa com um momento em que se deve criar um ambiente e
disposição comum a todos para viver o melhor possível o que está programado. O ideal será
que a temática do acolhimento introduza o tema bíblico do Encontro. Pode-se usar uma das
seguintes dinâmicas:
- Cântico
- Texto
- Jogo
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3. ORAÇÕES INICIAIS 15 minutos
Confiar tudo e todos ao Espirito Santo que conduz e santifica a vida da Igreja e pedir a
interceção de Maria para nos encontramos com Jesus.
- Sinal da Cruz
- Invocação ao Espirito Santo
- Recitação do Terço
- Sinal da Cruz

4. BORDÃO 10 minutos
Os irmãos partilham a vivência do “Bordão” (compromisso) que levaram do Encontro anterior
para a Romaria da vida. Estas partilhas devem ser breves e sinceras, na certeza de que tudo o
que fora partilhado sobretudo neste momento nasce no grupo e fica no grupo, isto é, é sigiloso.

5. REFLEXÃO BÍBLICA 20 minutos
Este é o momento central do Encontro porque a Palavra lida, meditada, rezada deve-se tornar
compromisso na vida de cada irmão. Trata-se de uma reflexão abreviada da Lectio Divina,
cujos os passos são:
LEITURA: Que pretende o Senhor dizer com este texto? Ler e reler o texto bíblico tendo
com calma e atenção. Identificar as passagens, personagens, diálogos, ações do texto.
MEDITAÇÃO: O que mensagem me ficou deste texto? Neste momento de descobrir os
valores, as ideias fundamentais que o Senhor quer transmitir com o texto.
ORAÇÃO: Que resposta dou ao Senhor? A oração é a minha resposta a Deus. Devemos
dirigir-nos ao Senhor como suplica, louvor para que o texto rezado brote vida no grupo e em
cada irmão.
BORDÃO: Qual o compromisso que vou assumir? A partir da Palavra escutada, meditada e
rezada devemos assumir, em grupo e/ou individualmente, um compromisso para a Romaria da
Vida.

6. PLANO DE ATIVIDADES 20 minutos
Agendar, planificar e avaliar as atividades assumidas pelo grupo, tendo em conta o calendário
litúrgico e paroquial.
AGENDAR: Dia? Hora? Local?
PLANIFICAR: O que fazer? Como fazer? Quem faz?
AVALIAR: O que houve de positivo? O que há a melhorar?
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Este plano deve ser rico na diversidade de modo que abranja a vivência destes três pontos
essenciais na vida de um cristão:
- Oração
- Caridade
- Formação

7. ORAÇÕES FINAIS 5 minutos
Como sinal de ação de graças pelo Encontro e de prece para que o regresso à Romaria da
Vida seja de acordo com a vontade de Deus, reza-se:

- Oração espontânea*
* pela Igreja,
* pela Paróquia,
* pelo MRSM,
* por intenções especiais…
- Pai Nosso
- Ave Maria
- Invocação a Maria
- Sinal da Cruz (ou Bênção, se o Diretor Espiritual estiver presente)

8. AVALIAÇÃO
Ao terminar os responsáveis devem, de imediato ou na preparação remota avaliarem o
encontro, tendo em conta:
- Todo o Encontro foi para glória de Deus e santificação dos participantes
- Como correu os vários passos do Encontro
- O que há a corrigir e/ou a melhorar para o futuro
- Marcar a reunião de preparação

Podemos encontrar no sítio do MRSM mais informações e materiais para os Encontros dos
Grupos Paroquiais: mrsm.webnode.pt
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MOVIMENTO DE ROMEIROS DE SÃO MIGUEL
GRUPO PAROQUIAL DE ROMEIROS
PARÓQUIA_______________________________________________________________
DIA____/________/20___ HORA_____:____ LOCAL __________________________

GUIA DO ENCONTRO

ACOLHIMENTO

ORAÇÕES INICIAIS
SINAL DA CRUZ
INVOCAÇÃO ESPIRITO SANTO
TERÇO
SINAL DA CRUZ

BORDÃO
REFLECÇÃO BÍBLICA
LEITURA
MEDITAÇÃO
ORAÇÃO
BORDÃO

PLANO DE ATIVIDADES
AGENDAR
PLANIFICAR
AVALIAR

ORAÇÕES FINAIS
ORAÇÃO ESPONTÂNEA
PAI NOSSO
AVE MARIA
INVOCAÇÃO A MARIA
SINAL DA CRUZ OU BÊNÇÃO
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