
LEITURA ORANTE – A primeira comunidade  
 

 
Preparar o ambiente, criando um clima de oração  
 

Providenciar uma bíblia para cada participante, música instrumental de 

fundo, velas, flores, imagens relacionadas ao tema. 

 

Sugestões para a oração inicial:  
 

Senhor, estou diante de Ti, com a Bíblia nas mãos. Coloco-me na tua 
presença para que retires a trave que cega meus olhos, pois assim eu 
poderei enxergar além das palavras escritas e encontrar a Tua Palavra. Te 
peço que afastes de minha mente todas as preocupações que me afligem, 
para que me ocupe apenas em conhecer a Tua Vontade e pô-la em prática na 
minha vida. 

Invoco Teu Santo Espírito, para que Tua Palavra inflame meu 
coração com a força da fé e forje em mim a coragem de me comprometer 
com a construção do Reino. 
Senhor, que diante da Tua Palavra eu encontre o sentido da minha existência 
e saiba discernir entre o bem e o mal, para escolher sempre o caminho que 
leva a Deus. 

Que Tua Palavra seja a luz que guia os meus passos, o mel que adoça 
os meus gestos, o perfume que exala o amor, no caminho ao encontro dos 
irmãos. Que eu me deixe transformar por ela, imprimindo-a em meu coração, 
e levando-a em meu peito como sinal de que Tu estás comigo. Assim seja!1 
 
Ou um canto de invocação ao Espírito Santo 
 
 

Leitura  
O que o texto diz? 
Ler o texto mais de uma vez. Procurar entendê-lo na época em que foi 
escrito. Observar os verbos e o que expressam. 

                                                           
1
Disponível em: http://universovozes.com.br/editoravozes/web/view/BlogDaCatequese. 

Acesso em: 21 de fevereiro de 2019. 
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Atos dos Apóstolos 2,42-47 
 
 Neste trecho dos Atos dos Apóstolos, pode-se dizer que Lucas 
apresenta a “identidade” da comunidade cristã para todos os tempos e 
lugares.  
 Um elemento fundamental da primeira comunidade é a 
fidelidade no seguimento de Jesus Cristo. Essa fidelidade é fruto da 
experiência da ressurreição, que confirma a presença do Senhor entre 
seus seguidores.  
 O texto apresenta assim as principais características da primeira 
comunidade: “Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos 
apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações” (At 
2,42).  
 Perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos: era como 

uma formação permanente para quem aderia à fé (doutrina e 
vivência). 

 Comunhão fraterna: ligada à comunhão com Cristo que leva à 
comunhão com o próximo, o fruto é a partilha de vida e de 
bens. 

 Fração do pão: é a dimensão eucarística que identifica o cristão 
com Cristo. 

 Perseverantes na oração: na oração, a comunidade se unia a 
Deus e se enchia do Espírito Santo. 

Para aprofundar essas características, você poderá conferir:  

Ensinamento dos Apóstolos Atos 2,42-43; 4,33 e 5,12 

Comunhão fraterna Atos 4,35  

Fração do Pão 
Atos 2,46; 20,7-11; 
Lucas 22,14-10 e 24,28-31  

Oração 
Atos 1,24; 6,6; 13,3; 4-23-30; 7,59-60 
Atos 10,9.30-11,5  

(Disponível em: https://www.paulinas.org.br/sab/pt- br/?system=paginas&action=read&id=1738. Acesso 

em: setembro 2019). 
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Meditação 
O que o texto me diz?  

Repetir as palavras mais expressivas. Perguntas que podem ajudar a 
aprofundar o texto bíblico: o que me chama a atenção no texto? Como 
percebo as características da primeira comunidade em minha comunidade 
paroquial? A “fotografia” da primeira comunidade me atrai? Em que aspecto? 
Qual é a mensagem da primeira comunidade para os discípulos-missionários 
de hoje? 

 
Da CHRISTUS VIVIT ... 
175. Apaixonados por Cristo, os jovens são chamados a dar testemunho do 
Evangelho em todas as partes, com a própria vida. Santo Alberto Hurtado 
dizia que “ser apóstolo não significa falar da verdade, mas vivê-la, encarnar-se 
nela, transformar-se em Cristo. Ser apóstolo não é levar uma tocha na mão, 
possuir a luz, mas ser a luz [...]. O Evangelho [...] mais que uma lição, é um 
exemplo. A mensagem convertida em vida vivente”. 
 
176. O valor do testemunho não significa que a palavra deve ser silenciada. 
Por que não falar de Jesus? Por que não dizer aos outros que ele nos dá 
forças para viver, que é bom conversar com ele, que nos faz bem meditar 
suas palavras? Jovens, não deixem que o mundo os arraste a compartilhar 
apenas coisas ruins ou superficiais. Tornai-vos capazes de ir contra a corrente 
e compartilhar Jesus, comunicando a fé que ele vos deu de presente. Oxalá 
possais sentir no coração o mesmo impulso irresistível que movia São Paulo, 
quando dizia: “Ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho!” (1 Cor 9,16).  
 
178. Não se pode esperar que a missão seja fácil e cômoda. Alguns jovens 
deram suas vidas pelo fato de não frear seu impulso missionário. Os Bispos da 
Coreia expressaram: “Esperamos que possamos ser grão de trigo e 
instrumentos para a salvação da humanidade, seguindo o exemplo dos 
mártires. Embora nossa fé seja tão pequena quanto uma semente de 
mostarda, Deus lhe dará crescimento e a utilizará como um instrumento para 
sua obra de salvação”. Amigos, não esperem o amanhã para colaborar na 
transformação do mundo com sua energia, sua audácia e sua criatividade. 
Vossa vida não é um “enquanto isso”. Sois o agora de Deus, que os quer 
fecundos. Porque “é dando que se recebe”, e a melhor maneira de preparar 
um bom futuro é viver o presente com entrega e generosidade. 
 



Oração 
O que o texto me faz dizer a Deus? 
Conversar com Deus a partir do texto: falar o que sinto e ouvir o que Ele tem 
a me dizer. Podem ser feitas orações espontâneas, fórmulas, salmos... 

 
 
Contemplação 
Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra? 
Assumir um compromisso pessoal e comunitário. 
 

Oração do Mês Missionário Extraordinário 

Pai Nosso, 
o Teu filho unigênito Jesus Cristo, 

ressuscitado dentre os mortos, 
confiou aos seus discípulos o mandato: 
“Ide e fazei discípulos todos os povos”. 

Recorda-nos que, pelo batismo, 
tornamo-nos participantes da missão da Igreja. 

Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça 
de sermos testemunhas do Evangelho, 

corajosos e vigilantes, 
para que a missão confiada à Igreja, 

ainda longe de estar realizada, 
encontre novas e eficazes expressões 

que levem vida e luz ao mundo. 
Ajuda-nos, Pai Santo, 

a fazer com que todos os povos 
possam encontrar-se com o amor 
e a misericórdia de Jesus Cristo, 

Ele que é Deus convosco, vive e reina 
na unidade do Espírito Santo, 
agora e para sempre. Amém 

 


