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Queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo: 
 
Com muita alegria acolhemos os cursilhistas aqui presentes para participar 
da 32ª Assembleia do Movimento de Cursilhos de Cristandade, Regional 
Nordeste 2 (MCC NE2), integrantes dos Grupos Executivos Diocesanos – 
GEDs, das dioceses onde o MCC está presente. 

A alegria é maior porque celebramos junto com a Assembleia os 40 anos da 
presença do MCC nesta Diocese de Palmeira dos Índios, que 
fraternalmente nos acolhe. Em 1975, com as bênçãos de Dom Otávio 
Aguiar, o Movimento aqui aportou. 

A Assembleia Regional é a instância do MCC onde se procura transmitir as 
diretrizes gerais emanadas da Assembleia Nacional (AN), promovida pelo 
Grupo Executivo Nacional (GEN) uma vez por ano, buscando assegurar a 
unidade do Movimento no Brasil. É uma ótima oportunidade para a troca 
de experiências e, também, de fortalecimento dos laços de amizade entre 
irmãos cursilhistas, que atuam em diferentes rincões deste nosso Nordeste 
Brasileiro. 

Neste ano de 2015 o tema das Assembleias Regionais em todo Brasil, 
aprovado na AN realizada em Embu das Artes - SP será “A 
Missionariedade, à luz da Evangelii Gaudium, para um novo Pentecostes”. 
O lema permanece o mesmo dos dois últimos anos: “... recebereis o poder 
do Espírito Santo que virá sobre vós, por serdes minhas testemunhas... 
até os confins da terra". (At. 1,8). 

Sejam todos muito benvindos. Com certeza esta Assembleia será um marco 
importante na caminhada do Movimento de Cursilhos nos Estados de 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, área de atuação do 
Regional Nordeste 2. 

Louvamos e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos 
dá com a certeza de podermos contar com sua Graça e a luz do Espirito 
Santo. 

 

Palmeira dos Índios, 10 de abril de 2015. 

Grupo Executivo Regional Nordeste 2 
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Dia 10 de abril – Sexta – Noite de Nossa Senhora 

15:00 
Acolhida / Recepção e acomodação dos 
participantes  

GER/GED Palmeira 

18:00 Celebração Eucarística GED de Palmeira 

19:00 Jantar Cozinha 

19:30 

Boas Vindas do GED de Palmeira, do GER e 
do GEN 

GER Aprovação do Regimento Interno 

Indicação da Comissão de Redação e Síntese 

Inscrição e Aprovação de Moções 

20:15 
Avaliação do AGIR dos compromissos da AR 
2014 

GER 

21:15 Introdução: Lema e Tema Raimunda (GEN) 

21:45 Oração da Noite GED de São Miguel 

22:00 Repouso  

 
Dia 11 de abril – Sábado – Dia do Espírito Santo 

06:30 Despertar Sino 

07:00 Oração da Manhã GED de Mossoró 

07:30 Café da manhã Cozinha 

08:00 Apresentação dos GEDs GER 

08:30 Caminhada dos GEDs: Lajedo, São Caetano e 
Recife 

3 GEDs 

09:00 Missionariedade - VER Raimunda (GEN) 

09:30 Café Cozinha 

09:50 Trabalho de Grupo Animadores 

10:50 Plenária Raimunda (GEN) 

11:20 Missionariedade - DISCERNIR Raimunda (GEN) 

11:50 Preparação para o almoço Todos 

12:00 Almoço e descanso Todos 

13:30 Oração da Tarde GED de Maceió 

13:45 Trabalho de Grupo Animadores 

14:45 Plenária Raimunda (GEN) 

15:15 Café Cozinha 

15:30 Caminhada dos GEDs: Mossoró, Patos e 
Campina Grande 

3 GEDs 

16:00 Missionariedade – MOTIVAÇÃO DO AGIR Raimunda (GEN) 



 

Programação 
 

www.gernordeste2.com.br 
3 

16:30  Trabalho de Grupo - Compromissos Animadores 

17:30  Caminhada dos GEDs: Maceió, S. Miguel, 
Batalha e Palmeira  

4 GEDs 

18:10 Reunião dos Coordenadores e Assessores.  
Preparação para a Celebração Eucarística 

GEN-GER-GEDs 

19:10 Celebração Eucarística (Mons. Josevel, Pe. M. 
Henrique e demais presentes) 

GED de Batalha 

20:10 Jantar Cozinha 

21:00 Confraternização GED de Palmeira 

22:30 Repouso Todos 

 
Dia 12 de abril – Domingo – Dia do envio missionário e ação de graças 

06:30 Despertar Sino 

07:00 Oração da manhã GED de Patos 

07:30 Café da Manhã Cozinha Cozinha 

08:00 Momento Jovem Zél (GER) 

08:40 Plenária - Compromissos GEN-GER 

09:40 Moções Todos 

10:10 
Consolidação/Aprovação da Ata Comissão de 
Síntese 

Comissão de 
Síntese 

10:40 Tribuna Decolores GEDs 

11:00  

Anuncio da AR 2016, Encontros Regionais e 
Nacional  
Entrega de lembranças e CDs aos GEDs 
Avaliação da AR  

GER 

11:30 Celebração do Envio Pe. M. Henrique 

12:00 Almoço de encerramento e despedidas Cozinha 

 
Tema “A Missionariedade, à luz da Evangelii Gaudium, para um novo 
Pentecostes”. 

Lema: “... recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, por 
serdes minhas testemunhas... até os confins da terra" (At. 1,8). 
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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA OITAVA DA PÁSCOA 

10 DE ABRIL DE 2015 

Abertura oficial da Assembleia (Coordenador do GER NE 2) 

COM. Somos permanentemente nutridos por Jesus e motivados a dar 
continuidade à obra por ele iniciada. Também nos momentos de crise, sua 
presença amorosa e fecunda se faz sentir. Nesta sexta-feira dentro da 
Oitava da Páscoa, Deus nos reúne como cursilhistas, vindos das Províncias 
de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, para aqui na 
Diocese de Palmeira dos Índios celebrarmos a 32ª Assembleia do 
Movimento de Cursilhos de Cristandade, do Regional Nordeste 
2.PROCISSÃO DOS CELEBRANTES 
 
PROCISSÃO DOS CELEBRANTES 
 
Canto de entrada: 

Cristo ressuscitou aleluia,/venceu a morte com 
amor./ Cristo ressuscitou aleluia,/venceu a morte 
com amor. Aleluia! 

01-Tendo vencido a morte,/ O Senhor ficará para sempre 
entre nós / para manter viva a chama do amor,/ que reside 
em cada cristão, a caminho do Pai. 

02-Tendo vencido a morte,/ O Senhor nos abriu horizonte 
feliz,/ pois nosso peregrinar pela face do mundo/ terá seu 
final lá na casa do Pai.  

Cristo Ressuscitou!  

 
1. SAUDAÇÃO 
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
AS: Amém. 
 
PR: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.  
 
2. ATO PENITENCIAL 
PR: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios.  
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Canto: 

01-Senhor tende piedade perdoai a nossa culpa. E perdoai a 
nossa culpa! Porque nós somos vosso povo,/que vem pedir 
vosso perdão; 

02-Cristo tende piedade e perdoai a nossa culpa... 

03-Senhor tende piedade e perdoai a nossa culpa. 

 
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
AS: Amém 
 
Canto: 

Glória 

Glória a Deus nas alturas!/ Glória, Glória, aleluia! 

Glória a Deus paz na terra!/ Glória! Glória nos céus!/ Paz na 
terra entre os homens! (bis) 

1-Glória a Deus! Glória ao Pai! Glória a Deus Criador/ que no 
Filho tornou-se/ o Senhor Deus da vida! 

2-Glória a Deus! Glória ao Filho!/ Glória a Deus nosso 
irmão!/ Nos remiu no pecado/ nos abriu Novo Reino! 

3-Glória Espírito Santo/ Deus que nos santifica!/ Glória a 
Deus que nos une/ a caminho do Pai. 

4-Glória a Deus uno e Santo/ Pai Espírito e Filho/ Glória a 
Deus uno e trino/ Glória a Deus comunhão! 

 
3. ORAÇÃO DO DIA 
Deus eterno e todo poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa 
aliança, reconciliando a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o 
mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo... 
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4. LITURGIA DA PALAVRA 
COM. Pedra fundamental do projeto de Deus para o mundo. Jesus sustenta 
o testemunho da comunidade e a motiva para a missão, vivendo a partilha 
e a fraternidade. 
 
Leitura (Atos 4, 1-12) 
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda 
estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da 
guarda do Templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos 
ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de 
Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia 
seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que 
tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número dos homens chegou a 
uns cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os 
anciãos e os mestres da Lei. Estavam presentes o sumo Sacerdote Anás, e 
também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos 
sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os 
interrogavam: “Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso?” 
Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: “Chefes do povo e 
anciãos: hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um 
enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e 
todo o povo de Israel: é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que 
vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos — que este homem 
está curado, diante de vós. Jesus é a pedra, que vós, os construtores, 
desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há 
salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens 
pelo qual possamos ser salvos”. Palavra do Senhor. 

Salmo Responsorial: 117 (118) 

Refrão: A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra 
angular. 

1- Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia!” A 
casa de Israel agora o diga: “Eterna é a sua misericórdia!” Os que temem o 
Senhor agora o digam: “Eterna é a sua misericórdia!” 

2- “A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. 
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: Que maravilhas ele fez a nossos 
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olhos! Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele 
exultemos”! 

3- “Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também 
prosperidade”! Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus 
átrios vai entrando! Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e 
nosso Deus nos ilumine!  

Canto de Aclamação do Evangelho: 

Cristo venceu aleluia! Ressuscitou aleluia!/ O Pai lhe 
seu glória e poder/ Eis nosso canto aleluia! 

Este é o dia em que o amor venceu/ Brilhante luz iluminou as 
trevas/ Nós fomos salvos para sempre. 

 
Evangelho (Jo 21,1-14) 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.- Naquele tempo, 
Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A 
aparição foi assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, 
Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de 
Jesus. Simão Pedro disse a eles: “Eu vou pescar”. Eles disseram: “Também 
vamos contigo”. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada 
naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas 
os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: “Moços, tendes 
alguma coisa para comer?” Responderam: “Não”. Jesus disse-lhes: “Lançai 
a rede à direita da barca, e achareis”. Lançaram pois a rede e não 
conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o 
discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: “É o Senhor!” Simão Pedro, 
ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-
se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com 
os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca 
de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe 
em cima, e pão. Jesus disse-lhes: “Trazei alguns dos peixes que 
apanhastes”. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a 
terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e, apesar de 
tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: “Vinde comer”. 
Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam 
que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. 
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E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, 
ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. - Palavra da Salvação. 

Preces da Assembleia 
1-Cristo ressuscitado, instruí vossa Igreja, para que seja sempre mais 
servidora e acolhedora dos pobres e famintos. 

AS: Senhor, renovai todas as coisas. 

2-Amparai as vítimas da perseguição e do descaso das autoridades. 

3-Ajudai as famílias a superar discórdias e preconceitos e viver em paz e na 
harmonia. 

4-Frutificai o trabalho dos pescadores e operários e dai-lhes obter o devido 
reconhecimento social. 

5-Cristo amado ajuda-nos com o teu exemplo a sermos verdadeiros 
missionários. 

6-Cristo nós te pedimos que os dons do Espírito Santo sejam derramados 
nesta assembleia e ao sairmos daqui produzamos bons frutos. 

7- Iluminai nosso coração com a vossa ressurreição, para que nossas obras 
vos sejam agradáveis. 

5. LITURGIA EUCARÍSTICA 
COM. “Jesus tomou o pão e o distribuiu por eles”. O gesto da partilha torna 
presente o ressuscitado, pedra angular da Igreja. 
 
6. OFERTÓRIO 
Canto das Ofertas: 

Bendito sejas, ó Rei da glória 

1. Bendito sejas, ó Rei da glória/ Ressuscitado, Senhor da Igreja/ 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 

Vê com bons olhos nossas humildes ofertas/ Tudo o 
que temos, seja pra Ti, ó Senhor. 

2. Vidas se encontram no altar de Deus,/ gente se doa, Dom que 
se imola./ aqui trazemos as nossas ofertas. 
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3. Maior motivo de oferenda/Pois o Senhor Ressuscitou,/ Para 
que todos tivessem vida. 

4. Irmãos da terra, irmãos do céu,/ juntos cantemos glória ao 
Senhor./ aqui trazemos as nossas ofertas. 

Canto de Comunhão: 

Festa da Ressurreição 

Ó vem cantar comigo irmão, /nesta festa da 
Ressurreição (bis). 

1. Jesus está vivo é Rei vencedor,/O Céu e a terra lhe cantam 
louvor!/Aleluia! Aleluia. A tua vitória ó morte onde está/ A sorte 
dos pobres Jesus quis mudar, Aleluia! Aleluia. 
2. Da terra, do pranto. Do mal e da dor,/ Jesus abre as portas, 
pro Reino do Amor,/ Aleluia! Aleluia. É o dia da Graça da paz 
prometida,/ Venceu a aliança por Deus garantida; Aleluia, 
Aleluia. 

3. Bendito pra sempre o Pai Criador,/ que mata a morte é 
Libertador, Aleluia, Aleluia. Feliz é o povo que em Deus 
esperou,/ quem luta unido será vencedor. Aleluia! Aleluia! 

Canto final: 

Alegrai-vos 

Alegrai-vos ó Maria, Cessai nossa amarga dor,/ Glorioso 
ressuscita/ Jesus Nosso Redentor 

1 – As ovelhas fugitivas,/ cheguem, pois ao seu amor, vejam, 
pois que ressuscita,/Jesus Nosso Redentor. 

2 – Fugiram vendo ferido/ As ovelhas seu pastor/ Voltem, pois 
que ressuscita /Jesus Nosso Redentor. 

3 – Aproveitem-se do sangue/ que por todos derramou/ Este 
Divino Cordeiro/ Jesus Nosso Redentor. 
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Capítulo I – Natureza e Finalidade 

Art. 1 – A Assembleia Regional (AR) é o órgão deliberativo do MCC em nível 
regional, cuja competência está definida no Art. 25 do Estatuto do 
Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil (Estatuto), aprovado pela 
CNBB. 

Art. 2 – Na qualidade de órgão deliberativo do MCC em nível regional, a AR 
cumpre suas finalidades de acordo com o Estatuto e com este Regimento. 

Art. 3 – A AR terá como diretrizes fundamentais: 

a) adequar a prática do MCC às orientações pastorais da Igreja no 
Brasil no respectivo regional; 

b) orientar a prática do MCC de modo a manter a fidelidade ao seu 
carisma, à sua essência, à sua finalidade e ao seu método próprio. 

§ único – As orientações específicas do MCC serão apresentadas de forma 
concreta na AR, a partir do tema e lema escolhidos na ultima Assembleia 
Nacional, quais sejam: 

 
Tema: Missionariedade, segundo a Evangelii Gaudium, rumo a um novo 
Pentecostes””  

Lema: “... recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para 
serdes minhas testemunhas... até os confins de terra” (cf. At 1,8). 

Capítulo II – Constituição 

Art. 4 – Além dos integrantes descritos no Art. 25 do Estatuto, poderão ser 
convidados representantes da CNBB, do CNLB no nível regional, e outros 
que o GER julgar necessário. 

Capítulo III – Coordenação e funções 

Art. 5 – A coordenação da AR ficará a cargo do Coordenador do GER NE 2, 
auxiliado pelo Vice Coordenador e o Assessor Eclesiástico Regional. 

Art. 6 – A mesa coordenadora da AR será integrada pelos representantes 
do GEN, do GER e do GED anfitrião. 
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Art. 7 – O Vice Coordenador terá a função de assessorar o Coordenador e 
cronometrar as intervenções. 

§ único – Essa função será delegada a outro membro do GER, a ser 
indicado na própria AR, nos casos em que o Vice-Coordenador estiver 
presidindo a AR. 

Art. 8o – Ao Secretário caberá secretariar a AR e coordenar a Comissão de 
Redação formada conforme o descrito no Art. 9. 

Art. 9 – Será formada, por escolha da AR, uma Comissão de Redação 
composta de dois membros que, juntamente com o Secretário do GER, terá 
a função de elaborar a síntese das conclusões, preparar relatórios, atas e 
outros documentos eventuais por decisão da AR. 
Art. 10 – A presente Assembleia não é eletiva por isso não será composta 
uma mesa 

Capítulo IV – Dinâmica 

Art. 11 – A dinâmica a ser seguida na AR para a consecução mais objetiva de 
suas finalidades será a do método VER-JULGAR-AGIR-AVALIAR. Durante a 
Assembleia cada GED disporá de dez minutos para apresentar relato sobre a 
caminhada do MCC no período compreendido entre a AR anterior e a AR em 
andamento. 

Art. 12 – Nenhum assunto será votado antes de ser amplamente discutido. A 
discussão obedecerá aos seguintes passos: 

a) Discussão em grupos, a serem formados conforme critérios a serem 
definidos na AR. 

b) Exposição em plenário das conclusões do grupo, a partir de leitura pelo 
relator (máximo de 5 minutos). 

c) Palavra aos participantes para solicitação de esclarecimentos de 
dúvidas acerca da exposição do relator (máximo de 2 minutos). 

d) Intervenções sobre a exposição feita, seguindo inscrição prévia 
(máximo de 2 minutos por intervenção). 

§ único – O Coordenador concederá um máximo de dois apartes – com 

duração máxima de 1 minuto cada – durante a intervenção, não 
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havendo, entretanto, direito a réplica por parte de quem fizer a 

intervenção. 

e) Entrega das conclusões apresentadas pelo relator, por escrito, ao 
Secretário, após eventual inclusão das contribuições resultantes 
das intervenções. 

f) Apresentação, pela Comissão de Redação, da síntese das 
conclusões entregues pelos relatores. 

g) Votação do assunto, pela AR, conforme os critérios estabelecidos. 

Art. 13 – Perguntas ou solicitação de esclarecimentos aos comunicadores 

deverão ser encaminhadas por escrito à mesa da Coordenação. 

Art. 14 – Institui-se a “Tribuna Decolores”, na qual, por ordem de chegada, os 

que o desejarem poderão manifestar-se durante dois minutos, tempo que será 

rigorosamente cronometrado. 

Capítulo V – Deliberações 

Art. 15 – De conformidade com o Art. 47 do Estatuto, a AR só deliberará com a 

presença de pelo menos metade dos membros com direito a voto, devendo, 

pois, ser feita a verificação do quorum antes de se iniciar a votação. 

Art. 16 – Conforme o Art. 11 do Estatuto – entendidas as referências ao nível 

Nacional como aplicáveis ao nível Regional –, terão direito de voto somente os 

seguintes participantes: 

a) Coordenador Regional 

b) Vice Coordenador Regional 

c) Assessor Eclesiástico Regional 

d) Coordenadores Diocesanos 

e) Vice-Coordenadores Diocesanos 

f) Assessores Eclesiásticos Diocesanos. 

g) Representante Jovem Regional 

h) Representantes Jovens Diocesanos 
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Art. 17 – Os demais participantes têm direito de voz, mas não têm direito a voto 

deliberativo. 

Art. 18 – A votação dos assuntos obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Será utilizado o sistema de cartão, usando, cada membro com 
direito a voto, o próprio crachá de identificação (cujo uso em local 
visível é obrigatório), como cartão de voto. 

b) Na apuração, considerar-se-á, para efeito de aprovação ou 
rejeição de cada proposta, o critério de maioria simples. 

c) Se algum dos membros com direito a voto entender que a 
importância do assunto a ser votado exige outro processo de 
votação, poderá sugerir à mesa coordenadora que modifique o 
sistema. 

d) A mesa coordenadora poderá aceitar ou não a sugestão. Caso 
aceite submeterá a votação da AR os dois sistemas – o já previsto 
e o que foi sugerido. 

e) Decidido qual o sistema a ser votado, terá início a votação do 
assunto em questão. 

Capítulo VI – Aspectos financeiros 

Art. 19 – As despesas de hospedagem e refeições serão rateadas entre o 

número de participantes, mediante taxa de inscrição pré-estabelecida pelo 

GER juntamente com o GED anfitrião. 

§ único – As despesas de viagens serão da responsabilidade dos respectivos 

GEDs, sendo responsabilidade do GER as despesas (de viagem, 

hospedagem, alimentação, etc.) do representante do GEN que estiver 

participando da AR. 

Capítulo VII – Disposições Gerais 

Art. 20 – É obrigatória a estrita observância das normas da Casa, sobretudo 

no que diz respeito à: 

a) restrição ao fumo nos dormitórios, refeitório e auditório; 
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b) necessidade de pontualidade a todos os atos programados com a 
finalidade de não atrasar a programação e prejudicar a 
comunidade; 

c) não uso de telefone celular nos locais onde estiverem 
acontecendo qualquer evento. 

Art. 21 – Qualquer texto só poderá ser distribuído em plenário ou à sua 

entrada mediante aprovação do Coordenador da AR, devendo ser 

protocolado. 

Art. 22 – Assuntos não aprovados na abertura da Assembleia não serão 

objeto de apreciação ou de discussão em plenário. 

Capítulo VIII – Disposições finais 

Art. 23 – A ata da AR que deve incluir os compromissos firmados pelos 

GEDs e GER, deverá ser lida e submetida à apreciação e aprovação da AR. A 

redação final ficará a cargo do GER. 

Art. 24 – O GER entregará aos coordenadores dos GEDs um CD com a ata 

aprovada, quadrante, foto oficial e todas as mensagens apresentadas pelo 

representante do GEN. Se por qualquer motivo não for possível referida 

entrega o GER enviará aos GEDs, no prazo de 10 (dez dias) após a 

realização da AR. 

Art. 25 – Ao final da AR deverá ser feita uma avaliação pelos presentes, 

ressaltando os pontos positivos e negativos, e apresentando sugestões. A 

avaliação será feita por escrito e entregue ao Secretário. 

Art. 26 – O presente Regimento Interno, aprovado pelos presentes à 32ª 

AR do Nordeste 2, realizada na cidade de Palmeira dos Índios-AL, entrará 

em vigor imediatamente após sua aprovação. 

Diocese de Palmeira dos Índios, 10 de abril de 2015.
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Oração da noite do dia 10 de abril de 2015 

(Oração preparada pelo GED de 
São Miguel dos Campos) 

Chegada: Silêncio – Oração pessoal 

                   1ª Parte 

Ao concluir a exortação apostólica Evangelii 

Gaudium, no dia 24 de novembro de 2013, o Papa 

Francisco eleva uma especial oração à Virgem 

Maria na qual lhe pede que todos os cristãos 

digam "sim" diante da urgência de "fazer ressoar a Boa Notícia de Jesus". 

Ouçamos com muita atenção a oração do Papa à Virgem Maria: 

Virgem e Mãe Maria, Vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo 

da vida na profundidade a vossa fé humilde, totalmente entregue ao 

Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso «sim» perante a urgência, mais 

imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus. 

Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João o Batista, 

fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, 

cantastes as maravilhas do Senhor. Vós, que permanecestes firme diante 

da Cruz com uma fé inabalável, e recebestes a jubilosa consolação da 

ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito para que nascesse 

a Igreja evangelizadora. 

Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados para levar a todos o 

Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar 

novos caminhos para que chegue a todos o dom da beleza que não se 

apaga. 

Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, esposa das 

núpcias eternas intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para 

que ela nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o 

Reino. 

Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da 

comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos 
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pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e 

nenhuma periferia fique privada da sua luz. 

Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai 

por nós. Amém. Aleluia! 

2ª Parte 

FÉ EM CRISTO 

Leitor: “Jesus perguntou aos seus discípulos: ‘Quem dizem os homens que 

é o Filho do Homem?’. Eles responderam: ‘Alguns dizem que é João Batista; 

outros, que é Elias; outros ainda, que é Jeremias, ou algum dos profetas’. 

Então Jesus perguntou-lhes: ‘E vocês, quem dizem que eu sou?’” (Mt 

16,13-15). 

Todos: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo!” (Mt 16,16). “Eu sou o 

Caminho, a Verdade e a Vida!” (Jo 14,6). 

Leitor: “Pai, consagra-os com a verdade: a verdade é a tua palavra. Assim 

como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo” (Jo 17,17-

18). “Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão 

acreditar em mim por causa da palavra deles” (Jo 17,20). 

Todos: Estamos prontos, Senhor. 

Leitor: “Podeis beber o cálice que eu estou para beber e carregar o meu 

jugo?”. 

Todos: Podemos, com a graça, porque o “vosso jugo é suave e o vosso 

fardo é leve”. 

Leitor: “Eu vim para lançar fogo sobre a terra: e como gostaria de que já 

estivesse aceso!” (Lc 12,49). “Quem põe a mão no arado e olha para trás 

não serve para o Reino de Deus” (Lc 9,62). 

Todos: Senhor, queremos ser vossos, inteiramente vossos: daqueles que 

não duvidam; daqueles que não desanimam; daqueles que não conhecem 

meias medidas nem atitudes ambíguas. Nós vos rogamos que nos ensineis, 

que nos formeis, que nos vençais e nos inflameis em santa valentia.  
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Leitor: “Vocês são o sal da terra e a luz do mundo (...) Que a luz de vocês 
brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês 
fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu” (cf. Mt 5,13-16). 

Todos: Estamos prontos, Senhor. 

Leitor: “Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim, e 
eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada” 
(Jo 15,5). 

Todos: Nós o sabemos, Senhor, mas tudo podemos com a vossa graça. 

Leitor: O apóstolo Paulo disse: “Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que 
fazia crescer. Assim, aquele que planta não é nada, e aquele que rega 
também não é nada: só Deus é que conta, pois é ele quem faz crescer” 
(1Cor 3,6-7). 

Todos: Nós somos os instrumentos responsáveis pela sementeira. Vós 
quereis usar das nossas mãos para edificar o vosso reino na terra. 

Leitor: “Eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam 
prudentes como as serpentes e simples como as pombas” (Mt 10,16). 
“Lembrem-se do que eu disse: nenhum empregado é maior do que seu 
patrão. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também; se guardaram 
a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês” (Jo 15,20). 

Todos: Senhor, também dissestes: “Tenham coragem; eu venci o mundo” 
(Jo 16,13). Nós confiamos em vós. 

Leitor: “Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não 
sabe o que seu patrão faz; eu chamo vocês de amigos, porque comuniquei 
a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, 
mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o 
fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês 
pedirem em meu nome” (Jo 15,15-16). 

Todos: Senhor, sois nosso Deus e Mestre, sois nosso chefe, irmão e amigo: 
só vós tendes palavras de vida eterna. 

Todos: Pai Nosso... Ave Maria... 

Leitor: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo 

Todos: Para sempre seja louvado! 
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Oração da manhã do dia 11 de abril de 2015 

 
(Oração preparada pelo GED de Mossoró - 

OITAVA DA PÁSCOA.)  
 

Chegada: Silêncio – Oração pessoal 

 

REFRÃO CONTEMPLATIVO 
Eis-me aqui, ó Deus! Eis-me aqui, ó Deus! 
Para fazer a tua vontade: eis-me aqui, ó 
Deus! 
 

ABERTURA (De pé, fazendo o sinal da cruz nos lábios, durante o primeiro 
verso) 

- Estes lábios meus vem abrir, Senhor, (Bis) / Cante esta minha boca 
sempre o teu louvor! (Bis) 

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus! (Bis) / Cantemos aleluia! Resplandece a 
luz! (Bis) 

- Toda a terra aclame, cante ao Senhor, (Bis) Sirva com alegria, venha com 
fervor! (Bis) 

- O Senhor é Deus, saiba o mundo todo, (Bis) / Somos o seu rebanho, 
somos o seu povo! (Bis) 

- Venham ao Senhor, cantem seu louvor, (Bis) / Só o Senhor é bom, sem fim 
o seu amor! (Bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (Bis) / Glória à Trindade Santa, 
glória ao Deus bendito! (Bis) 

- Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (Bis) / Cristo é nossa Páscoa, a Deus 
louvação! (Bis) 
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REVISÃO DE VIDA 

Neste momento coloquemos diante de Deus e dos irmãos e irmãs as 
experiências, os acontecimentos que marcaram a caminhada dos nossos 
GEDs durante o ano que passou. 

SALMO: Sl. 27/26 

"Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor que 
Deus nos deu por meio de Jesus Cristo". 

No meio das nossas dificuldades e lutas, Deus é a garantia da vitória. 
Cantemos com Maria a certeza de que veremos a bondade do Senhor na 
pátria da Vida! 

O Senhor é minha luz. / ele é minha salvação. / Que poderei temer? Que 
poderei temer? 

1. O Senhor é minha luz. / ele é minha salvação. / O que é que vou temer?/ 
Deus é minha proteção. / Ele guarda minha vida:/ eu não vou ter medo, 
não. (Bis) 

2. Se um exército se armar/ contra mim, não temerei. / Firme está meu 
coração. /sempre firme ficarei. / Se estourar uma batalha. / mesmo assim 
confiarei. (Bis) 

3. A Deus peço uma só coisa. / sei que ele vai me dar:/ habitar na sua casa/ 
todo tempo que eu durar. / para provar sua doçura/ e no templo 
contemplar. (Bis) 

4. Ele vai me dar abrigo. / em sua casa vou morar. / Nestes tempos de 
aflição/ sei que vai me agasalhar. / me escondendo em sua tenda. / para na 
rocha eu me firmar. (Bis) 

5. Vem, me ensina teus caminhos/ e me mostra a boa estrada. / Me 
protege do inimigo/ que só pensa coisa errada. / Falsidade estão tramando. 
/ tenho a vida amargurada. (Bis) 

6. Sei que eu hei de ver, um dia. / a bondade do Senhor:/ lá, na terra dos 
viventes. /Viverei no seu amor. / Espera em Deus! Cria coragem! / Espera 
em Deus que é teu Senhor! (Bis) 
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7. Glória ao Pai que nos acolhe. / glória a Cristo Salvador. / Igualmente 
demos glória/ao Espírito de amor. / Deus é Mãe que nos consola. / 
cantaremos seu louvor. (Bis) 

Repitamos os versículos que chamou nossa atenção…. 

LEITURA BÍBLICA 

Evangelho – Mc. 16, 9 – 15 

Meditação – Silêncio 

AGRADECIMENTOS 

O Filho de Maria nos assegura: “Onde dois ou três estiverem reunidos em 
meu Nome, eu estou aí no meio deles!” Onde está Jesus, aí está Maria! 
Alegremo-nos com a Mãe do Ressuscitado e com ela agradeçamos a seu 
bendito Filho, cantando: 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia. 

- Filho de Deus e Filho de Maria, acende o fogo do teu Espírito sobre nós 
que proclamamos a tua ressurreição. Com tua santa Mãe nós te 
agradecemos: 

- Filho de Deus e Filho de Maria, tu és a alegria da humanidade e da Igreja! 
Com tua santa Mãe nós te agradecemos: 

- Filho de Deus e Filho de Maria, fizeste de nós povo de sacerdotes. Com 
tua santa Mãe nós te agradecemos: 

- Filho de Deus e Filho de Maria, tu nos indica o caminho: a 
missionariedade, a luz da Evangelii Gaudium. Com tua santa Mãe nós te 
agradecemos: 

- Filho de Deus e Filho de Maria, tu nos envia a anunciar nos nossos 
ambientes a tua Boa-Nova. Com tua santa Mãe nós te agradecemos: 

- Filho de Deus e Filho de Maria, associaste tua santa mãe à tua glória, e 
nos deste Maria por mãe companheira! Com tua santa Mãe nós te 
agradecemos: 

Com a Mãe do Ressuscitado, em comunhão com todos os que cultivam 
sonhos de justiça e paz, digamos a oração que o Senhor nos ensinou: 
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Pai nosso... 

ORAÇÃO 

Ó Deus, Pai que nos ama com amor maternal, glorificaste plenamente, em 
corpo e alma, aquela que melhor escutou a tua Palavra e foi a mais 
dedicada e fiel discípula do teu Filho. Dá-nos a graça da fidelidade a Jesus 
no cotidiano de nossas vidas, para que mereçamos, um dia, participar de 
sua glória, com aquela que Ele nos deu por Mãe. Nós te pedimos, em nome 
de Jesus! 

- Amém! 

BÊNÇÃO 

- Deus, o Pai, nos conceda a companhia e a proteção de Maria. 

- Amém! 

- O Filho de Deus nos renove na alegria de sua luz, agora e sempre. 

- Amém! 

- O Espírito nos encha da coragem e da firmeza de Maria! 

- Amém! 

- Abençoe-nos o Deus todo amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo! 

- Amém! 

 

 

ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS - NE 2 

5 a 7 de julho de 2015, Lajedo – PE 

Inscrições www.gernordeste2.com.br 
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Oração da tarde do dia 11 de abril de 2015 

 

(Oração preparada pelo GED de Maceió) 

 

Chegada: Silêncio – Oração pessoal 

 

 

Senhor Jesus, nessa tarde de sábado, te 
louvamos como Deus fiel e verdadeiro. 

Te agradecemos por todos que, incansavelmente, trabalharam na 
elaboração dessa Assembleia, e por todos os representantes dos GEDs aqui 
presentes, componentes do Movimento de Cursilhos de Cristandade. 

Te pedimos perdão por nossas falhas, nossas omissões, nossa falta de fé. 

Sabemos que pelo batismo, cada um de nós é membro do Povo de Deus 
(Mt 28,19) e chamado a ser Igreja missionária, “Igreja em saída”, como nos 
diz o papa Francisco na Evangelii Gaudium. Ser Igreja é ser sal, fermento e 
luz no meio da humanidade. É dar testemunho da renovação interior 
provocada pela presença de Deus, como anunciadores da Boa Nova em 
qualquer lugar, “até os confins da terra”. 

Essa missão precisa ser efetuada com alegria, com entusiasmo e com 
coragem, apesar dos desafios da sociedade atual, onde predominam o 
individualismo, o relativismo, a acomodação, a intolerância e a indiferença 
com o outro. Essa é a nossa missão rumo ao novo Pentecostes. Uma missão 
alegre e cheia de ardor. 

Senhor, só nos resta te pedir que nos enchas com teu Espírito, nos ilumine 
com tua Palavra e nos conduza com uma esperança firme, “pois não se 
sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança”. (Dn 3,40) 

Que Maria, nossa mãe e mediadora, seja amparo e exemplo em nossos 
caminhos, nos ajudando a dizer o nosso “sim” cada dia, transformando-nos 
em verdadeiros discípulos-missionários. Terminamos rezando a oração que 
Jesus nos ensinou e rogando a Maria, nas palavras do papa Francisco. 

Pai-Nosso, que estás no céu ... 
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“Virgem e Mãe Maria, 
Vós, que movida pelo Espírito, acolheste o Verbo da vida na profundidade 
da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o 
nosso “sim” perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, de fazer 
ressoar a Boa-Nova de Jesus. 
Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados para levar a todos o 
Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar 
novos caminhos para que chegue a todos o dom da beleza que não se 
apaga”. 
 
Ave Maria, mãe de Deus ... 
Amém. 
 

 

Revista Alavanca 
Assinatura Anual - 4 exemplares por Ano - R$ 32,00 

 
Faça já sua assinatura: 
http://www.cursilho.org.br/loja/revistas/64-revista-alavanca-
assinatura-anual.html 



 

Celebração Eucarística 
 

www.gernordeste2.com.br 
24 

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA DO 2º DOMINGO DE PÁSCOA 

11 DE ABRIL DE 2015 

COM. Neste Domingo da misericórdia divina, a Páscoa de Jesus continua 
em todas as comunidades e grupos fraternos. O Ressuscitado nos anima a 
superar o medo e nos concede o dom da paz e da reconciliação. Dando 
graças ao Deus misericordioso, celebremos a fé que vence o mundo e nos 
impele à vivência do amor. 

PROCISSÃO DOS CELEBRANTES 

Canto de entrada:  

O Senhor ressurgiu 
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! 
É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! 
Imolado por nós, aleluia, aleluia! 
É o Cristo Senhor, ele vive e venceu, aleluia! 

1. O Cristo, Senhor ressuscitou,/a nossa esperança 
realizou;/vencendo a morte para sempre,/triunfa a vida 
eternamente! 

2. O Cristo remiu a seus irmãos,/ ao Pai os conduziu por sua 
mão,/no Espírito Santo unida esteja/a família de Deus, que é a 
Igreja! 

 

1. SAUDAÇÃO. 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

AS: Amém. 

PR: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco. 

2. ATO PENITENCIAL. 

PR: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios. 
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Canto:  

Senhor, servo de Deus. 

Senhor, servo de Deus que libertastes a nossa vida,/tende 
piedade de nós!/Senhor, tende piedade de nós! 

Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza,/tende piedade 
de nós!/Cristo, tende piedade de nós! 

Senhor, Filho de Deus, que nos tornastes obediente,/tende 
piedade de nós!/Senhor, tende piedade de nós! 

 

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

AS: Amém 

Canto:  

Glória 
GLÓRIA A DEUS NO MAIS ALTO DOS CÉUS! (bis) 
1. Glória a Deus, nosso Pai,/ seu poder nos criou. 
2. Glória a Cristo, seu Filho,/ que nos resgatou. 
3. Glória ao Espírito Santo,/ que nos confirmou. 

 

3. ORAÇÃO DO DIA 

Ò Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na 
renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes. E fazei que 
compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu 
nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na 
unidade do Espírito Santo. 

4. LITURGIA DA PALAVRA 

COM. As primeiras comunidades cristãs nos animam a cultivar o espírito 
generoso e fraterno. Alegres iniciemos a liturgia da Palavra, que nos instrui 
sobre os mandamentos de Deus e nos dá forças para superar o medo e a 
falta de fé. 
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I Leitura (Atos dos Apóstolos 4,32-35) 

A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém 
considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era 
posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por 
todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam 
terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro, e o colocavam aos pés 
dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. 
Palavra do Senhor. 

Salmo Responsorial: 117 (118) 

Refrão: ”Dai graças ao Senhor, porque ele é bom;/eterna é a sua 
misericórdia!” 

1- A casa de Israel agora o diga: “Eterna é a sua misericórdia!” A casa de 
Aarão agora o diga: “Eterna é a sua misericórdia!” Os que temem o Senhor 
agora o digam: “Eterna é a sua misericórdia!”. 

2- A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me 
levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas! Não morrerei, mas ao 
contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor! O Senhor 
severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. 

3-A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. 
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: que maravilhas ele fez a nossos olhos! 
Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos! 

II Leitura (1 João 5,1-6) 

Leitura da Primeira Carta de São João 5,1-6 Caríssimos: Todo o que crê que 
Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, 
amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os 
filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus 
mandamentos. Pois isto é amar a Deus: observar os seus mandamentos. E 
os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus 
vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo: a nossa fé. Quem é 
o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 
Este é o que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo. (Não veio somente 
com a água, mas com a água e o sangue). E o Espírito é que dá testemunho, 
porque o Espírito é a Verdade. Palavra do Senhor. 
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Canto de Aclamação do Evangelho: 

Cristo venceu aleluia! Ressuscitou aleluia!/ O Pai lhe seu 
glória e poder/ Eis nosso canto aleluia! 

Este é o dia em que o amor venceu/ Brilhante luz iluminou as 
trevas/ Nós fomos salvos para sempre. 

 

Evangelho (Jo 20,19-31) 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João - Ao anoitecer 
daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos 
judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou 
e pondo-se no meio deles, disse: “A paz esteja convosco”. Depois destas 
palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram 
por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: “A paz esteja convosco. 
Como o Pai me enviou, também eu vos envio”. E depois de ter dito isto, 
soprou sobre eles e disse: “'Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes 
os pecados eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes 
serão retidos”. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava 
com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: 
“Vimos o Senhor!”. Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não vir a marca dos pregos 
em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser 
a mão no seu lado, não acreditarei”. Oito dias depois, encontravam-se os 
discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando 
fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “A paz 
esteja convosco”. Depois disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e olha as 
minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas 
incrédulo, mas fiel”. Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu Deus!” Jesus 
lhe disse: “Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram 
sem terem visto!” Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, 
que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que 
acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais 
a vida em seu nome. Palavra da Salvação. 

Preces da Assembleia 

AS: Meu Senhor e meu Deus. 
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1-Suscitai, Senhor, na Igreja comunidades cada vez mais orantes, 
misericordiosas e testemunhas da fé, vos pedimos. 

2-Tornai-nos instrumentos da paz e ajudai-nos a construir o mundo novo, 
conforme ao vosso projeto, vos pedimos. 

3-Abri nossos olhos, para que reconheçamos vossos apelos nas situações 
de ameaça à vida, vos pedimos. 

4-Aquecei nosso coração, para que confiemos sempre em vossa presença 
amiga e acolhedora, vos pedimos. 

5-Permanecei conosco e ajudai-nos a vencer a incredulidade e o desânimo 
com a força da fé, vos pedimos. 

6-Orientai os trabalhos e as decisões dos bispos brasileiros, que estarão 
reunidos em assembleia a partir desta semana, vos pedimos. 

7-Contando com a intercessão de Maria, possamos cultivar os bons frutos 
dessa assembleia, vos pedimos. 

5. LITURGIA EUCARÍSTICA 

COM. Com as ofertas do pão e do vinho, damos graças a Deus pela vitória 
de Cristo sobre o pecado e a incredulidade. Comungando o Corpo e o 
Sangue do Senhor, tornamo-nos um com ele. 

6. OFERTÓRIO 

Canto das ofertas:  

Bendito sejas, ó Rei da glória 

1. Bendito sejas, ó Rei da glória/ Ressuscitado, Senhor da Igreja/ 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 

Vê com bons olhos nossas humildes ofertas/ Tudo o que 
temos, seja pra Ti, ó Senhor. 

2. Vidas se encontram no altar de Deus,/ gente se doa, Dom que 
se imola./ aqui trazemos as nossas ofertas. 

3. Maior motivo de oferenda/Pois o Senhor Ressuscitou,/Para 
que todos tivessem vida. 

4. Irmãos da terra, irmãos do céu,/ juntos cantemos glória ao 
Senhor./ aqui trazemos as nossas ofertas. 
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Canto de Comunhão:  

Antes a morte 

1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na Ceia, quis se 
entregar: deu-se em comida e bebida pra nos salvar. 

E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, 
Ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão. 

2. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos 
como Ele fez: gestos, palavras, até que volte outra vez. 

3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos, e nos prepara a 
glória do céu: Ele é a força na caminhada pra Deus. 

4. Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai! Quem o recebe, 
não morrerá: no último dia vai ressurgir, viverá. 

5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! Esta verdade vai 
anunciar a toda terra, com alegria a cantar. 

 
 
Canto Final: 

Renova-me 

Renova-me, Senhor Jesus já não quero ser igual 

Renova-me, Senhor Jesus põe em mim teu coração. 

Porque tudo que há dentro de mim, precisa ser mudado 
Senhor, Porque tudo que há dentro do meu coração, precisa 
mais de Ti. (bis) 

 

 

São Paulo Apóstolo, 

Rogai por nós. 
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PERSEVERAR 

Quando o mundo estiver prestes a desabar. Sem ninguém pra te ajudar. 

Tribulações aparecerão pra testar sua fé no caminhar. 

Mas algo bom te acontecerá tua fé te salvará./Em Jesus perseverar. 

Juntos vamos evangelizar/ Só o amor poderá salvar, para juntos a vitória 
alcançar. (2x)  

A vinda do Glorioso acontecerá. Os sinais irão mostrar. Que o seu amor a todos 
libertará e todo ódio perecerá 

EU QUERO SER DE DEUS 

Uma vida de graça e vitória. É o que Deus tem pra te dar 
A condição pra você recebê-la. É a busca da Santidade. (2x) 
Lutar contra todo pecado que te separa de Deus 
Romper com todas cadeias ser livre e ter a mente de Deus 
Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor./ Eu 
quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. 

ENVIAI  

Vem Espírito de Amor, reacender a chama que se apagou, 
Reinflamar os corações com línguas de fogo. 
Vem Espírito de Amor, recriar o que o mundo destruiu. Reavivar em nós o 
primeiro amor. Como em Pentecostes vem viver em nós. Nos unindo a criação 
a Deus clamaremos! 

Enviai teu Santo Espírito Senhor. Renovai a face da terra (2x) 
Vem Espírito de Amor, recriar o que o mundo destruiu. Reavivar em nós o 
primeiro amor. Como em Pentecostes vem viver em nós. Nos unindo a criação 
a Deus clamaremos!  

HOJE É TEMPO DE LOUVAR A DEUS  

Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o Seu Espírito. É só cantar 
e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. 

Vem louvar, oh vem louvar. Vem louvar, oh vem louvar. 
No meio dos louvores Deus habita, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é 
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só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. 
Vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar. 

VAMOS CANTAR  

Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. 
Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. 
É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. 
Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor. 
Vamos dançar, dançar a paz do meu Senhor Jesus. 
Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. 
É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. 
Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor 
Vamos louvar, louvar a paz do meu Senhor Jesus. 
Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. 

EM TUA PRESENÇA  

É Teu este momento de adoração não tenho nem palavras para me expressar./ 
No brilho desta luz que vem do Teu olhar encontro meu abrigo meu lugar./ E 
quando estamos juntos entre nós estás passando em nosso meio a nos 
abençoar. 
E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. 
Minhas mãos se elevam. Minha voz te louva. O meu ser se alegra. Quando 
estou em tua presença...Senhor. 

CONTO CONTIGO 

Quando eu não ouvir a Tua voz. Em meio ao deserto eu, então, me encontrar, 
A fé me fará ir além, prosseguir e o Teu Santo Espírito virá sobre mim! 

Quando minha força acabar e eu descobrir que por mim mesmo "não dá", A fé 
me fará ir além, prosseguir. E o Teu Santo Espírito virá sobre mim!  

Eu conto contigo e não vacilo se em Ti confiar! 
E quando sou fraco, Tua força vem me sustentar! 

PORQUE ELE VIVE 

Deus enviou seu Filho amado, para morrer no meu lugar 
Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está porque Ele vive. 
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Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há/ Mas 
eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está. 

Um dia, eu vou cruzar os rios e verei então, um céu de luz/ E verei que lá, em 
plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. 

FICO FELIZ EM VIR EM TUA CASA 

Fico feliz em vir em Tua casa erguer minha voz e cantar. (Aleluia) 
Fico feliz em vir em Tua casa erguer minhas mãos e adorar. (bis) 
Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. 
Bendito é o nome do Senhor pra sempre. (bis) 

Vai acontecer/Dai-lhes vós mesmos de comer/ Que o milagre vai  

DE COLORES 

De Colores, 
De Colores é a primavera florindo caminhos. 

De Colores, 
De Colores são todas as flores são os passarinhos. 

De Colores, 
De Colores é o arco-íris, caminho de luz... 

Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores a Cristo na Cruz... 
(bis) 

Viva a vida! 
Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. 

Viva a vida! 
Que desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. 

Todos juntos, De mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão... 

De mãos dadas, nas mesmas estradas, nas mesmas estradas eu sou seu irmão, 
laialaia 

De mãos dadas nas mesmas estradas nas mesmas estradas eu sou seu 
irmãooooooooooooooooo 

De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou irmão... 
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DIRIGENTES DO MCC, REGIONAL NORDESTE 2 (2015) 

GED Maceió e Setores Viçosa e União dos Palmares 
Coordenador: Jorge Daniel Doutel Lemos 
Província: Alagoas 
E-mail: coordenador@mccmaceio.org.br e jorged.lemos@gmail.com 
Telefone: (82) 9982-8900 

GED Palmeira dos Índios 
Coordenador: José Ailton Silva 
Província: Alagoas 
E-mail: margareth.ailton@gmail.com 
Telefones: (82) 3421-2426 e (82) 9999-6797 

GED Palmeira dos Índios, Setor Delmiro Gouveia 
Coordenador: Erivan Rodrigues Lima 
Província: Alagoas 
E-mail: mccdelmirogouveia@hotmail.com e lourenconetinho@hotmail.com 
Telefones: (82) 9612-1003 e (82) 8818-2653 

GED Batalha 
Coordenadora: Kessya Carla e Silva Lima 
Província: Alagoas 
E-mail: kessya.carla@bol.com.br  
Telefones: (82) 9982-0026 

GED Batalha, Setor Santana do Ipanema 
Coordenador: Maria Cacilda Fontes Nogueira 
Província: Alagoas 
E-mail: casildafontesnogueira@gmail.com 
Telefone: (82) 9603-9743 

GED São Miguel dos Campos 
Coordenador: José Jorge  da Silva 
Província: Alagoas 
E-mail: jjsbacharel@gmail.com e josejorge@hotmail,com 
Telefones: (82) 9341-2852 

GED Campina Grande 
Coordenador: Martim Elviro de Medeiros 
Província: Paraíba 
E-mail: martimelviro@uol.com.br 
Telefones: (83) 8724-2436 e (83) 3322-2245 

mailto:jardelreis@gmail.com
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GED Patos 
Coordenador: Diác. Lindomar Henrique Marinho 
Província: Paraíba 
E-mail: lindomarhenriquemarinho@gmail.com 
Telefones: (83) 9619-6801 e (83) 3421-2165 

GED Caruaru e Setor São Caetano 
Coordenador: Micheline Pimentel 
Província: Pernambuco 
E-mail: michellinepp@outlook.com e cursilhocaruaru@hotmail.com 
Telefones: (81) 9988-0470 

GED Lajedo 
Coordenadora: Miriam Silvanete Teles de Viveiras Serafin Dias 
Província: Pernambuco 
E-mail: miriam37teles@hotmail.com e gedgaranhuns@hotmail.com  
Telefone: (87) 9640-8382 

GED Olinda e Recife 
Coordenadora: Suzana Coelho da Rocha 
Província: Pernambuco 
E-mail: gedrecife@gmail.com e s.coelho.rocha@bol.com.br 
Telefones: (81) 9987-1666 e (81) 3427-2425 

GED Olinda e Recife – Setor Vitória de Santo Antão 
Coordenadora: Joana Laura dos Santos 
Província: Pernambuco 
E-mail: joanamp2012@gmail.com 
Telefones: (81) 9989-4274 

GED Mossoró 
Coordenadora: Antônia Kátia Pinheiro de Medeiros 
Província: Rio Grande do Norte 
E-mail: katiapinheiro@ufersa.edu.br 
Telefones: (82) 9416-2090 e (84) 3321-5781 

GER Nordeste 2 
Coordenador: Luiz Alberto Teixeira 
Província: Pernambuco 
E-mail: gernordeste2@cursilho.org.br e teixeira@projetecnet.com.br 
Telefones: (81) 9615-3064 e (81) 3316-0700 e (81) 3459-2027 

GER Nordeste 2 
Vice-coordenadora: Antônia Kátia Pinheiro de Medeiros 
Província: Rio Grande do Norte  
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E-mail: kayiapinheiro@ufersa.edu.br 
Telefones (84) 9416-2090 e (84)3321-5781 

GER Nordeste 2 
Secretário: Gustavo Grillo Teixeira 
Província: Pernambuco 
E-mail: ggteixeira@gmail.com e gernordeste2@cursilho.org.br 
Telefones: (81) 9869-2300 e (81) 3032-4352 

GER Nordeste 2 
Tesoureiro: Elias Marques da Cruz 
Província: Pernambuco 
E-mail: eliasmarquescruz@hotmail.com 
Telefones: (81) 9272-3755 e (81) 3325-6386 

GER NE 2 - Representante Jovem 
Titular: Giselda Carlos da Silva Santos – Zél 
Província: Alagoas 
E-mail: zel_gi@hotmail.com 
Telefones: (82) 9660-0697 e (82) 8863-5897 

GER NE 2 - Assessor Eclesiástico 
Pe. Manoel Henrique de Melo Santana 
Província: Alagoas 
E-mail: manoelhsantana@ig.com.br 
Telefone: (82) 9969-9012 

Assessor Eclesiástico Adjunto 
Pe. Erivaldo Alves Ferreira 
Província: Paraíba 
E-mail: pe.erivaldoalves@hotmail.com 
Telefone: (83) 8102-1296 

Assessor Eclesiástico Adjunto 
Pe. José Aparecido da Silva 
Província: Alagoas 
E-mail: padrejoseaparecido@ig.com.br 
Telefone: (82) 9984-6183 
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05
nov

43º Assembleia Nacional do Movimento
de Cursilhos de Cristandade do Brasil 

03
nov

7º Encontro Nacional de Assessores
Ecleciasticos do MCC Brasil 

05
jul

II Encontro Regional para Jovens 
Cursilhistas - GER Nordeste 2



CADERNO DE APOIO
Grupo Executivo Regional Nordeste 2

Site: http://gernordeste2.com.br
E-mail: gernordeste2@cursilho.org.br

Coordenador: (81) 9615 3064 / 3459 2027

Missionariedade, à luz da Evangelii Gaudium,

rumo ao novo Pentecostes

40 ANOS DO MCC NA DIOCESE
PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL

Movimento de Cursilhos de Cristandade

32ª Assembleia Regional NE 2

Palmeira dos Índios - 10 a 12 de abril de 2015


