
Animador:
Em nome do Pai, em nome do Filho, em do Espírito 
Santo. Estamos aqui. (2x)

 Vamos nos marcar com o Santo Sinal Redentor: 

 Invocar a luz do Espírito Santo: 
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis...

Animador: (Alguém acendendo as velas do Altar) - A luz da 
nossa fé, doando-se, não se apaga, mas se reforça. Ao 
contrário, pode se apagar se não alimentarmos com amor e 
com as obras de caridade.

Leitor 3: O ressuscitado anima a sua comunidade com sua 

Leitor 1: Cristo “utiliza as metáforas do sal e da luz” e as suas 
palavras são endereçadas aos discípulos de todos os 
tempos e, portanto, também a nós.

Abrir os olhos para ver
Animador: O Evangelho do nosso 5º domingo do Tempo 
Comum neste Ano A é do evangelho de São Mateus, vamos 
orar, meditar e refletir, ressalta as palavras de Jesus, que 
descreve a função de seus discípulos no mundo.

Leitor 1: Este ano é ano A, é lido o Evangelho de São Mateus, 
o nome Mateus significa “Dom de Deus” ou “Deus dado”  em 
grego “Theodoro” é mencionado em todas as listas dos 
apóstolos do novo testamento. O seu evangelho 
desenvolve uma teologia da história: Deus faz história com 
o homem e de maneira única e decisiva em Jesus Cristo e 
Filho de Deus.  

Todos: A luz de Cristo brilha para todos que se deixam 
iluminar por ela.    

Leitor 2: As palavras de Jesus, que diz aos discípulos: “Assim 
também brilhe a vossa luz diante dos homens para que 
vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está 
nos céus”ressaltam que nós podemos ser reconhecidos 
como verdadeiros discípulos Daquele que é a Luz do 
mundo, não com as palavras, mas a partir das nossas obras. 

Animador: “Cada um de nós é chamado a ser luz e sal no 
próprio ambiente de vida cotidiana, perseverando na tarefa 
de regenerar a realidade humana no espírito do Evangelho 
e na perspectiva do Reino de Deus.” (Papa Francisco 05 Fev. 
17 Ângelus) 

Todos: Os discípulos e discípulas de Jesus não apenas 
encontram a salvação em Cristo, mas assumem a missão 
de ser sal e luz do mundo.

Leitor 2: Mateus 1,1 é o titulo de todo o Evangelho, e 
resume o significado da pessoa de Jesus: “Livro da Origem 
de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão”.

Leitor 1: Iniciemos nosso encontro, cantando: Tu anseias, 
eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão 
abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu 
entrar. Deixa a luz do céu entrar (deixa a luz do céu entrar)

Ambientação: Velas, Cruz, Bíblia, em uma taça Sal. Velas 
pequenas para os participantes levarem para casa.

Todos: Cada um de nós é chamado a ser luz e sal no 
próprio ambiente de vida cotidiana, perseverando na 
tarefa de regenerar a realidade humana no espírito do 
Evangelho e na perspectiva do Reino de Deus.

Despertar o ouvido para escutar.

Cristo a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do 
pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a 
luz do céu entrar.

1º Encontro: Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo na vida cotidiana.
(período 03 de fevereiro a 07 de fevereiro)

Oração-Contemplação-Sugestão Colocar em forma de 
preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a 
nossa vida.

presença e atuação. Dela é efetivamente, “o Senhor”, 
realizando a primeira profecia consignada no Evangelho...” 
e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido 
significa: “Deus está conosco” (1, 23).

2- A beleza de ser cristão é ser diferente do mundo. 
Jesus nos convida a fazer diferença no mundo vivendo 
como Ele viveu, COMO POSSO SER Luz?

Todos: Podemos mudar ambientes e corações apenas 
com nossa atitude e gestos de amor. Nossa tarefa é dar 
sabor às pessoas que vivem sem Deus e sem esperança 
no mundo. 

Todos: O sal cura: A água com sal é tratada como um 
antisséptico natural há muito tempo. Ela ajuda a 
limpar e esterilizar feridas abertas. 

Todos a cada prece: Pela graça de Deus somos luz para 
alumiar o mundo em trevas. 

Leitor 1: O sal tem várias funções, mas vamos destacar 
apenas três: O sal serve para dar sabor, conservar o 
alimento e colocar sobre as feridas.
Leitor 2: O sal dá sabor: O alimento que recebe uma 
pequena pitada de sal tem seu sabor melhorado. Somos 
chamados para dar sabor a vida. Através de atitudes santas 
de bondade, amor, fraternidade e paz, espalhamos sabor 
por onde andamos. 

Todos: Ser “luz” e “sal”, portanto, é o mais radicalmente 

Canto para Aclamar o Evangelho: Aleluia, Aleluia, a 
minh'alma abrirei / Aleluia, Aleluia Cristo é meu Rei (3x)

Momento de silêncio, deixar-se questionar e partilhar.
1- Deus nos chama para ser sal da terra por onde 
passarmos DE QUE MANEIRA?

Animador: O sal conserva: O sal é considerado um agente 
antibacteriano, porque restringe o crescimento 
bacteriano em muitos alimentos. Ele tem o poder de 
conservar. Somos chamados para ser o sal da terra. Nossa 
tarefa é conservar os princípios de Deus na sociedade. A 
única forma da sociedade não se deteriorar ainda mais do 
que está é através dos cristãos e cristãs que vivem como sal 
da terra. A vontade de Deus e os princípios do reino são 
conservados pelos discípulos e discípulas que vivem o 
Evangelho.

Leitor1: Tomar a Bíblia e Proclamar: Proclamação do 
Evangelho de São Mateus (Cap. 5,13-16):

Animador: Os discípulos e discípulas de Jesus não apenas 
encontram a salvação em Cristo, mas assumem a missão 
de ser sal e luz do mundo. O mundo espera esta atitude 
para ser salvo e Deus exige esta atitude para o crescimento 
do Reino e para sua glória. Esta exigência é acompanhada 
da Graça de Cristo. Com a graça conseguimos ser sal e luz 
para o mundo.

Animador: O discípulo e a discípula cheios da graça de 
Deus têm o poder de curar as feridas da sociedade. O 
mundo precisa de crentes fiéis ao projeto do Evangelho. 
Pessoas que vivem para Deus e desejam ser instrumentos 
do Senhor num mundo doente.

Animador: O mundo caminha em trevas. As instituições 
sociais, as famílias e a religião vivem em profundas trevas. 
Cada dia que passa as trevas têm aumentado sobre o 
mundo. Jesus veio como a Luz do Mundo (Jo 9.5).

Todos: O Senhor Jesus nos chama de Sal da Terra. Ele 
adverte que o sal sem sabor não tem valor algum. 
Também nos chama de luz do mundo. Não podemos 
viver com a nossa luz escondida. Precisamos ser agentes 
da evangelização e espalhar esta luz a todos os homens e 
mulheres. O Evangelho nos ensinou que os homens 
precisam ver nossas boas obras para que glorifiquem a 
Deus que está nos céus. Onipotente e sempiterno Deus 
que governas todas as coisas no céu e na terra; ouve, 
misericordioso, as súplicas de teu povo, e concede-nos 
tua paz todos os dias de nossa vida; mediante Jesus 
Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai-Nosso...

 • Sinto-me uma lâmpada com a responsabilidade de 
iluminar no meio da sociedade?
• E quais projetam sombras, para poder erradicá-las? Na 
família, no trabalho, na comunidade cristã?

oposto a qualquer atitude de superioridade e de 
proselitismo. Nem a vaidade, nem o fanatismo trazem 
sabor e luz.
Leitor 3: O símbolo da luz é ainda mais rico do que o do sal: a 
luz ilumina, aquece, guia, agrega, tranquiliza, reconforta. A 
Luz é força fecundante, princípio ativo, condição 
indispensável para que haja vida. Tem capacidade de 
purificar e regenerar. Em oposição às trevas, a Luz exalta o 
que é belo, bom e verdadeiro.

Leitor 1: O específico da luz, por outro lado, é brilhar, ou seja, 
esta imagem realça uma forma de presença visível, através 
das ações comunicativas e, especialmente, do anúncio 
explícito, como meios para fazer chegar o evangelho ao 
mundo no qual o cristão é chamado a ser presença 
diferenciada.
Todos: O discípulo de Jesus é referência para o mundo. 
Precisa ser o bom perfume de Cristo (II Co 2.14,15). O 
cristão é o Evangelho que o mundo vê e lê.
Animador: Pelo fato de ser benfazeja e criadora, a luz nos 
permite dizer com o poeta Thiago de Mello, no meio de 
impasses, ameaças e conflitos que pesam sobre nossa vida: 
“Faz escuro, mas eu canto”. (Todos acendem suas pequenas 
velas cantando): Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, 
inunda meu ser permanece em nós.
Animador: Com nossas velas acessas vamos orar:   

A n i m a d o r:  I r e m o s  p a r a  n o s s a s  ca s a s  c o m  e s t e s 
questionamentos hoje:

• Estou integrado ou devo integrar-me em alguma 
comunidade, grupo ou movimento eclesial, para ser luz 
coletivamente? A que compromissos concretos o Espírito 
me impulsiona pessoalmente e à nossa comunidade para 
ser luz em nosso entorno?
Todos:  Deixemo-nos iluminar pela Luz de Deus, levemos 
a Luz nas nossas pobres e frágeis mãos, iluminando os 
recantos do nosso cotidiano.
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