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Oração para o caminho
rumo à Convenção Geral 2024

Jesus Cristo, reunidos em vosso nome como 
família espiritual e corpo apostólico, nos 
colocamos em vossa presença.

Vós nos revelaste o mistério do amor que arde 
em vosso coração apostólico por todas as 
pessoas e vosso desejo de reinar em nossas 
almas e na sociedade.

Sentimo-nos chamados a conhecer melhor o 
dom do Regnum Christi para que ele possa ser 
frutífero em nossas vidas e no mundo.

Nós vos pedimos que envie vosso Espírito: que 
seja luz para compreender nosso carisma com 
a mente e com o coração, e que estejamos 
sempre prontos para responder às necessidades 
da Igreja e do mundo como apóstolos de vosso 
Reino.

Seguindo o exemplo de Maria, queremos 
descobrir e acolher a ação do vosso Espírito, 
aceitando vosso plano com fé e cantando 
vossos louvores pelas grandes obras que 
fizestes e continuais a fazer.

Jesus Cristo, vós sois o centro de nossas vidas. 
Com amor renovado, nós vos dizemos hoje: 
“Cristo Rei nosso, venha a nós o Vosso Reino”!
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Você tem em suas mãos uma série de oito fichas temáticas para 
Encontros com Cristo em equipe ou comunidade. É um material que 
procura ajudar no discernimento apostólico sobre temas concretos 
de nossa realidade e ambiente. Procuramos escutar, entre todos os 
membros de Regnum Christi, a voz do Senhor que nos convida a 
sair e responder às diversas necessidades do mundo e da Igreja 
com base em nosso carisma. 

As oito áreas da atividade apostólica do Regnum Christi, conforme 
estabelecido no número 11 dos Estatutos da Federação Regnum 
Christi, foram escolhidas de acordo com os seguintes temas: 

1. A proclamação da fé e a nova evangelização;
2. A formação e educação cristã infantil;
3. A formação e educação cristã dos adolescentes;
4. A formação e educação cristã dos jovens;
5. A promoção do matrimônio e da família;
6. A cultura vocacional e a pastoral vocacional;
7. A evangelização dos ambientes profissionais e da cultura;
8. A justiça social e a prática das obras de misericórdia.

Cada uma dessas fichas serve como um guia para um Encontro com 
Cristo, para que, como comunidade, possamos nos aprofundar em 
cada tema e discernir o que o Senhor nos convida a fazer como 
equipe, como seção, como localidade, como Regnum Christi. 
Nessas fichas, o tema proposto para ser tratado ocupa o lugar do 
caso da vida.

Introdução
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Além deste material, temos o ensaio publicado na Solenidade do 
Sagrado Coração: “O Encontro com Cristo na vida do Regnum 
Christi: https://bit.ly/o-encontro-com-cristo. 
Identidade, fundação e dinâmica”, disponível em portugûes, que 
explica o profundo significado do Encontro e de cada uma de 
suas partes. Essa atividade, que ocupa um lugar central na vida 
dos membros do Regnum Christi, nos coloca em contato com a 
Palavra e guia nosso discernimento comum sobre o que o Senhor 
espera de nós como equipe ou comunidade.

Oferecemos alguns conselhos práticos sobre como utilizar essas 
fichas:

1. Em relação ao conteúdo das fichas: 

Escolha do tema: são oferecidos oito temas. Embora as fichas 
sejam numeradas e apresentadas em uma ordem específica, 
nem todas as equipes têm de refletir nos oito temas, nem têm 
de fazê-los nessa ordem. Cada equipe é convidada a escolher 
os tópicos para os quais se sente chamada a contribuir, mesmo 
que não seja uma área que toque diretamente a sua realidade 
ou seu momento de vida. Cada tema deve ser tratado em pelo 
menos uma reunião de Encontro com Cristo, mas também pode 
ser tratado em duas sessões, se considerado necessário. É 
aconselhável conhecer previamente o tema a ser tratado, para 
não perder tempo escolhendo-o durante o Encontro, e caso seja 
possível, trazê-lo preparado.

Delimitação ao próprio ambiente: o discernimento dos temas 
propostos deve ser feito situando-nos na realidade de nosso 
próprio ambiente, de modo a evitar reflexões e informações 
genéricas. Portanto, embora cada ficha inclua uma introdução 
geral ao tema, o desenvolvimento do Encontro deve ser específico 
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para o ambiente real em que vivemos e nos movemos, pois é lá 
que somos chamados a responder. Na introdução nos é dada 
uma descrição do tema a ser tratado, seu escopo e o que se 
busca nesse Encontro.

Partes: o Encontro segue o padrão comum de todos os Encontros 
com Cristo. Uma oração inicial é proposta para nos colocar na 
presença de Deus e para pedir ao Espírito Santo orientação e luz. 
A isto se segue a reflexão evangélica, para a qual se oferece uma 
passagem e algumas opções alternativas. Recomenda-se que 
seja dedicado tempo suficiente à leitura orante do Evangelho, 
pois só a partir daí é que o discernimento é iluminado. Depois de 
termos encontrado Cristo através de sua Palavra, enfrentaremos 
o discernimento comum do que Ele espera. As perguntas são 
oferecidas na folha de trabalho para orientar a reflexão, seguindo 
o método: ver, julgar e agir. 

Dinamismo apostólico: o fruto do Encontro com Cristo se 
concretiza em ações de conversão em nossa vida e apostolado. 
Além das perguntas propostas na folha, vale a pena refletir para 
ver se há alguma ação para a qual o Senhor está nos convidando 
pessoalmente e como equipe. 

2. Sobre a metodologia:

Tempo: recomenda-se que a pessoa responsável ajude a equipe 
a chegar ao final do processo de discernimento sobre cada tema. 
Portanto, sabendo quanto tempo está disponível (o tempo que 
normalmente é dedicado às reuniões), a duração de cada parte 
deve ser calculada e ajudar no desenvolvimento da conversa. É 
importante ter certeza de que você chegará às diferentes questões. 
A última questão de cada ficha ajuda a concretizar a proposta do 
que percebemos com o convite de Deus naquela área específica. 
Como mencionado acima, um tema pode ser tratado em um ou 
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dois Encontros com Cristo / sessões / momentos.
Secretário: além do responsável, é aconselhável designar uma 
pessoa para atuar como secretário em cada Encontro, pois é 
importante que sejam coletadas informações sobre o que cada 
equipe vê e propõe a fim de discerni-las na próxima fase do 
processo. Para este fim, um link é fornecido no final de cada 
folha, onde as informações de cada Reunião serão coletadas. 
Não é necessário escrever tudo o que é dito, mas sim as coisas 
que são mais representativas e de interesse sobre o tema a ser 
discernido, bem como as propostas concretas específicas.



O anúncio da fé e a 
nova evangelização
Âmbito de evangelização 1
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O anúncio da fé e a 
nova evangelização

O Evangelho é a Boa Nova, é a proclamação de Jesus Cristo 
que entra na história humana. Esta Boa Nova tem em si um 
poder especial de interpelação e convicção, porque é portadora 
daquilo que oferece e anuncia: a possibilidade de uma vida 
totalmente nova que se transforma pela adesão pessoal a Jesus 
Cristo ressuscitado, aceito como o Filho de Deus e Salvador da 
humanidade. 

Todos os cristãos são chamados e convidados a proclamar esta 
Boa Nova com nossas vidas. Jesus Cristo, que vem ao nosso 
encontro e revela o amor de seu coração, nos envia a nossos 
irmãos e irmãs. Trata-se de propor, pelas nossas ações e nossas 
palavras, a verdade de Jesus Cristo que vem estabelecer seu 
Reino, de forma convincente e atraente.

Os membros do Regnum Christi, movidos pela experiência pessoal 
do amor de Cristo, sentem a urgência interior de fazer seu Reino 
presente, testemunhando o que vivemos e experimentamos, 
buscando assim responder às necessidades do mundo e da 
Igreja.

Buscamos uma configuração com Cristo Apóstolo, que transforma 
nossa visão do mundo como o lugar do encontro do homem com 
Deus e dos homens entre si. É este olhar, a partir do coração de 
Cristo, que nos permite compreender e discernir a realidade para 
orientar nossa vida e nossa atividade apostólica. 

Nesta ficha procuramos refletir sobre nosso chamado para 
proclamar a verdade de Jesus Cristo, sobre como olhamos para 
o mundo, sobre nossa forma de discernimento apostólico e sobre 
nossa ação evangelizadora. 
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1. Oração inicial
Iniciamos essa atividade com uma oração, pedindo ao Espírito 
Santo que ilumine nossos entendimentos, mova nossas vontades 
e inflame nossos corações. 
Convém acrescentar uma Ave Maria ou outra oração para invocar 
a Virgem Maria, o “Glória ao Pai…” e as invocações próprias do 
Regnum Christi, que marcam nossa oração indicando a finalidade 
de nossa vida e ações: dar glória a Deus e estender seu Reino.

2. Leitura orante da Palavra
Buscamos nos encontrar com Cristo no Evangelho para nos 
colocar em uma atitude de escuta, de maneira que a fé e a 
caridade guiem nossas reflexões, ordenem nossos valores e 
orientem nosso discernimento.
Escolha uma passagem do Evangelho dentre as seguintes: 
Mc 16,9-15: O envio missionário
Evangelhos alternativos
Mc 1,14-15: Jesus proclamava a Boa Nova;
Mc 3,13-19: Ele os chamou para estar com Ele e para enviá-los 
a pregar.

3. Discernimento apostólico da realidade
Depois de nos encontrar com Cristo através de sua  Palavra, 
afrontamos o discernimento em comum daquilo que Ele espera 
de nós. Partindo da realidade concreta do nosso entorno, 
queremos descobrir a melhor forma de realizar nossa missão 
evangelizadora dentro dela. Neste Encontro com Cristo, o caso 
de vida é: o anúncio da fé e a nova evangelização. 
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Ver
Queremos ver a realidade como Deus a vê, aprender a     
observar a vida com objetividade e com profundidade, com a 
razão e com a fé, e a descobrir Cristo presente nela.
Como equipe, em relação a este âmbito de evangelização:
•  Até que ponto sabemos olhar e interpretar o mundo ao   

nosso redor, nosso ambiente concreto, e até que ponto nos 
deixamos levar por ele?

• Até que ponto conhecemos a nossa fé e até que ponto 
sabemos como adaptá-la ao contexto em que vivemos e às 
situações concretas?

• Que oportunidades evangelizadoras detectamos ao nosso 
redor? 

Julgar
Após ter mais consciência da presença do trigo e do joio no 
tema analisado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos  discernir como 
Jesus julga ou interpreta nossa presença, participação ou 
atitudes diante desta realidade, e compreender o que Ele 
espera de nós. 
• Podemos dizer que nosso discernimento e nossa ação 

apostólica partem da oração e de nossa experiência pessoal 
do amor de Cristo? 

• Como Regnum Christi, que elementos devemos levar em 
conta no caminho do discernimento apostólico da realidade? 

Participe do processo dando a sua retroalimentação. 
Por favor, preencha um formulário por equipe. 
Acesse ao formulário por meio do código QR ou em 
https://bit.ly/ambito01 
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Como podemos sair ao encontro das pessoas em nosso 
ambiente concreto para evangelizar de uma maneira mais 
frutuosa?

• Até que ponto você acha que o Regnum Christi em sua 
localidade está respondendo às necessidades do povo nesta 
área de evangelização?

Agir 
Passamos para o momento de optar por ações de conversão 
em nossa vida e apostolado de acordo com o que temos visto 
que Cristo espera de nós. Buscamos responder com nossa 
iniciativa evangelizadora ao convite do Senhor recebido através 
do juízo evangélico. Ainda assim, aspiramos transformar a 
realidade desde os critérios evangélicos. 
Para isso, os membros da equipe ou comunidade devem 
sugerir possíveis ações para realizar na realidade contemplada 
no caso de vida. Essas ações podem ser concretizadas em 
um compromisso apostólico, em resposta ao chamado 
experimentado no “julgar”: 
• Como equipe, como podemos colaborar com Deus em 

sua obra de fazer presente o Reino neste campo de 
evangelização?

4. Oração final
O Encontro com Cristo é concluído com uma oração de ação de 
graças que pode ser feita por um ou vários membros. 
A oração termina com as invocações próprias do Regnum Christi 
a Cristo Rei e à Virgem Maria.
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Formação cristã e 
educação infantil
Âmbito de evangelização 2
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Formação cristã e 
educação infantil

“O testemunho de vida cristã, dado pelos pais no seio da família, 
chega aos filhos acompanhado do afeto e do respeito de sua mãe 
e de seu pai. Os filhos percebem e experimentam com alegria 
a proximidade de Deus e de Jesus que seus pais demonstram, 
a tal ponto que esta primeira experiência cristã muitas vezes 
lhes deixa uma marca decisiva que dura uma vida inteira. Este 
despertar religioso das crianças no ambiente familiar é, portanto, 
“insubstituível” (cf. Diretório 226 para a Catequese 2020).

A criança percebe, absorve, explora, examina, torna-se consciente 
através da experiência; tem uma grande capacidade de 
surpreender-se, de abertura ao mistério, de apreender realidades 
sobrenaturais dentro de si (a presença do Anjo da Guarda, da 
Virgem...). Ela experimenta a alegria de encontrar Deus através de 
gestos e manifestações simples e espontâneas, especialmente 
diante de belas imagens que refletem a ternura da Virgem, de São 
José e do Menino Jesus. Ela está formando sua imagem interior 
de Deus e desfruta da relação pessoal com Ele e com Nossa 
Senhora, que ela sente que a protegem.

Ao passar por esta etapa, ela precisa ampliar suas experiências 
de fé, de relacionamento íntimo com Jesus como amigo, sentir-
se parte importante e ativa do mundo, da história, de um grupo; 
viver adequadamente o despertar de sua consciência, ter a 
oportunidade de canalizar sua sensibilidade para as necessidades 
dos outros, especialmente quando seu conceito de justiça nasce 
nesta etapa. 

“No período da infância, o processo catequético será, por isso, 
eminentemente educativo, atento a desenvolver aqueles recursos 
humanos que formam o substrato antropológico da vida de fé, 
tais como o senso da confiança, da gratuidade, do dom de si, 
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da invocação, da alegre participação... A educação à oração e a 
iniciação à Sagrada Escritura são aspectos centrais da formação 
cristã das crianças” (cf. 178 Diretório Geral para a Catequese, 
1997). “Filha de Deus graças ao dom do Batismo, a criança é 
proclamada por Cristo membro privilegiado do Reino de Deus.” 
Mc 10, 14 (cf. 177 Diretório Geral para a Catequese, 1997)

Nesta ficha procuramos refletir sobre nosso chamado como 
comunidade cristã a prestar atenção à evangelização das crianças 
na educação da família cristã, na catequese e na educação 
religiosa nas escolas, cada uma com seu caráter particular, tema 
especialmente delicado hoje em dia.

1. Oração inicial
Iniciamos essa atividade com uma oração, pedindo ao Espírito 
Santo que ilumine nossos entendimentos, mova nossas vontades 
e inflame nossos corações. 
Convém acrescentar uma Ave Maria ou outra oração para invocar 
a Virgem Maria, o “Glória ao Pai…” e as invocações próprias do 
Regnum Christi, que marcam nossa oração indicando a finalidade 
de nossa vida e ações: dar glória a Deus e estender seu Reino.

2. Leitura orante da Palavra
Buscamos nos encontrar com Cristo no Evangelho para nos 
colocar em uma atitude de escuta, de maneira que a fé e a 
caridade guiem nossas reflexões, ordenem nossos valores e 
orientem nosso discernimento.
Escolha uma passagem do Evangelho dentre as seguintes: 

Mc 10, 13-16: Deixem as criancinhas virem até mim.
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Evangelho alternativo: 
Mt 18, 1-5: Tornar-se como crianças.

3. . Discernimento apostólico da realidade
Depois de nos encontrar com Cristo através de sua  Palavra, 
afrontamos o discernimento em comum daquilo que Ele espera 
de nós. Partindo da realidade concreta do nosso entorno, 
queremos descobrir a melhor forma de realizar nossa missão 
evangelizadora dentro dela. Neste Encontro com Cristo, o caso 
de vida é: a formação cristã e educação infantil.

    Ver
Queremos ver a realidade como Deus a vê, aprender a     
observar a vida com objetividade e com profundidade, com a 
razão e com a fé, e a descobrir Cristo presente nela.  
Como equipe, em relação a este âmbito de evangelização.
•  Qual é a importância de ter uma formação cristã desde a 

infância?
• Quais são os desafios atuais da educação cristã na infância?

Julgar
Após ter mais consciência da presença do trigo e do joio no 
tema analisado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos  discernir como 
Jesus julga ou interpreta nossa presença, participação ou 
atitudes diante desta realidade, e compreender o que Ele 

Participe do processo dando a sua retroalimentação. 
Por favor, preencha um formulário por equipe. 
Acesse ao formulário por meio do código QR ou em 
https://bit.ly/ambito02 
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espera de nós. 
• Que tipo de formação e acompanhamento você considera 

importante para que os pais de família tenham as ferramentas 
adequadas para transmitir a fé às crianças de  acordo com 
sua idade e com seu mundo interior?

• Como podemos aproveitar esta etapa da vida para dar a 
conhecer a Cristo e transmitir a fé, tanto às crianças como 
as suas famílias?

• Que respostas são necessárias para sair ao encontro deles?
• Que ação você acha que nós, como Regnum Christi, 

devemos tomar sobre este assunto?
• Até que ponto você acha que o Regnum Christi em sua 

localidade está respondendo às necessidades do povo nesta 
área de evangelização?

Agir
Passamos para o momento de optar por ações de conversão 
em nossa vida e apostolado de acordo com o que temos visto 
que Cristo espera de nós. Buscamos responder com nossa 
iniciativa evangelizadora ao convite do Senhor recebido através 
do juízo evangélico. Ainda assim, aspiramos transformar a 
realidade desde os critérios evangélicos. 
Para isso, os membros da equipe ou comunidade devem 
sugerir possíveis ações para realizar na realidade contemplada 
no caso de vida. Essas ações podem ser concretizadas em 
um compromisso apostólico, em resposta ao chamado 
experimentado no “julgar”: 
• Como equipe, como podemos colaborar com Deus em sua 

obra de fazer crescer o Reino neste campo da evangelização?



19#RegnumChristi  I  legionários de Cristo    consagradas     leigos Consagrados    leigos

4. Oração final
O Encontro com Cristo é concluído com uma oração de ação de 
graças que pode ser feita por um ou vários membros. 
A oração termina com as invocações próprias do Regnum Christi 
a Cristo Rei e à Virgem Maria.
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Formação cristã e 
educação de adolescentes
Âmbito de evangelização 3
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Formação cristã e 
educação de adolescentes

Jesus Cristo, Deus encarnado, passou por todas as etapas da vida 
que passamos: infância, adolescência, juventude e vida adulta. 
Embora tenhamos muito poucas passagens nos Evangelhos 
sobre sua adolescência, o Evangelho de Lucas nos diz como 
foi sua vida durante estes anos. Ele afirma que, aos doze anos, 
Jesus estava vivendo em Nazaré, junto a seus pais, crescendo 
em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens (Lc 
2,52). Esta breve descrição nos diz como Ele viveu esta etapa 
crucial na vida de uma pessoa.

A adolescência é a etapa da vida na qual começamos a decidir 
quem queremos ser e como queremos viver, o que faz dela 
um momento prioritário para a evangelização. Sendo uma 
etapa existencial caracterizada pela intensidade dos desejos e 
experiências, é necessário ensiná-los a canalizar toda a força de 
suas preocupações e anseios. Os valores da infância não são 
mais suficientes, pois precisam ser melhor compreendidos e 
aprofundados para poder escolhê-los livremente. Neste sentido, 
eles também precisam de uma experiência mais pessoal de Cristo 
e da Igreja, a fim de continuar a perseverar neste caminho. Em 
geral, quando um adolescente tem esta experiência, mesmo que 
mais tarde possa se afastar da Igreja, não pode negar a verdade 
daquilo que experimentou e retorna mais facilmente.

É por isso que para instaurar o Reino de Deus na sociedade é 
crucial a evangelização nessa fase. Para isso, é necessário 
acompanhar o adolescente para conhecer um Cristo Amigo que 
toca sua vida concreta e encontra nEle as respostas reais às suas 
perguntas mais profundas. 
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O Regnum Christi vê os adolescentes não apenas como 
beneficiários do carisma, mas como protagonistas que trazem 
sua própria riqueza e dinamismo para a Igreja e para o mundo.

1. Oração inicial
Iniciamos essa atividade com uma oração, pedindo ao Espírito 
Santo que ilumine nossos entendimentos, mova nossas vontades 
e inflame nossos corações. 
Convém acrescentar uma Ave Maria ou outra oração para invocar 
a Virgem Maria, o “Glória ao Pai…” e as invocações próprias do 
Regnum Christi, que marcam nossa oração indicando a finalidade 
de nossa vida e ações: dar glória a Deus e estender seu Reino.

2. Leitura orante do Evangelho 
Buscamos nos encontrar com Cristo no Evangelho para nos 
colocar em uma atitude de escuta, de maneira que a fé e a 
caridade guiem nossas reflexões, ordenem nossos valores e 
orientem nosso discernimento.
Escolha uma passagem do Evangelho dentre as seguintes: 

Mt 13, 1-9: Parábola do Semeador.
Leitura alternativa:
Lc 24, 13-35: Os discípulos de Emaús.

3. Discernimento apostólico da realidade 
Depois de nos encontrar com Cristo através de sua  Palavra, 
afrontamos o discernimento em comum daquilo que Ele espera 
de nós. Partindo da realidade concreta do nosso entorno, 
queremos descobrir a melhor forma de realizar nossa missão 
evangelizadora dentro dela. Neste Encontro com Cristo, o caso 
de vida é: a formação cristã e educação de adolescentes.
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Ver
Queremos ver a realidade como Deus a vê, aprender a     
observar a vida com objetividade e com profundidade, com a 
razão e com a fé, e a descobrir Cristo presente nela.   
Como equipe, em relação a este âmbito de evangelização.
• Qual a importância da formação cristã durante a 

adolescência? Por quê?
• Quais são os desafios atuais da educação cristã dos 

adolescentes na realidade em que você vive?

Julgar
Após ter mais consciência da presença do trigo e do joio no 
tema analisado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos discernir como 
Jesus julga ou interpreta nossa presença, participação ou 
atitudes diante desta realidade, e compreender o que Ele 
espera de nós. 
• Como podemos aproveitar esta etapa da vida para dar a 

conhecer a Cristo e transmitir a fé aos adolescentes? 
• Como podemos responder, como Regnum Christi, para sair 

ao encontro deles?
• Que ação devemos realizar como Regnum Christi para 

evangelizar neste campo?
• Nas escolas?
• No ECYD?
•  Na família?
• Nos apostolados?

Participe do processo dando a sua retroalimentação. 
Por favor, preencha um formulário por equipe. 
Acesse ao formulário por meio do código QR ou em 
https://bit.ly/ambito03



Guia para o discernimento apostólico da realidade convenciongeneralrc.org24

• Até que ponto você acha que o Regnum Christi em sua 
localidade está respondendo às necessidades desta área de 
evangelização?

Agir 
Passamos para o momento de optar por ações de conversão 
em nossa vida e apostolado de acordo com o que temos visto 
que Cristo espera de nós. Buscamos responder com nossa 
iniciativa evangelizadora ao convite do Senhor recebido através 
do juízo evangélico. Ainda assim, aspiramos transformar a 
realidade desde os critérios evangélicos. 
Para isso, os membros da equipe ou comunidade devem 
sugerir possíveis ações para realizar na realidade contemplada 
no caso de vida. Essas ações podem ser concretizadas em 
um compromisso apostólico, em resposta ao chamado 
experimentado no “julgar”: 
• Como equipe, como podemos colaborar com Deus em sua 

obra de fazer crescer o Reino neste campo da evangelização? 

4. Oração final
O Encontro com Cristo é concluído com uma oração de ação de 
graças que pode ser feita por um ou vários membros. 
A oração termina com as invocações próprias do Regnum Christi 
a Cristo Rei e à Virgem Maria.



Formação cristã 
dos jovens
Âmbito de evangelização 4
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Formação cristã 
dos jovens

“A juventude é um período original e estimulante da vida, que o 
próprio Jesus viveu, santificando-a”. (Christus Vivit 22)

É a etapa da descoberta, dos ideais, do futuro, que é construída 
a partir do presente. É um momento para lançar as bases, para 
experimentar um Deus que está perto, que quer que você seja 
feliz e que está sempre com você. É uma etapa de entender, de 
compreensão de um Deus vivo que está presente no mundo e na 
vida cotidiana.  
O jovem está a caminho de descobrir uma fé que faz sentido, 
não apenas teórica, mas também aplicável à vida. Uma fé que 
lhe permite ir além e iniciar o caminho da felicidade profunda e 
duradoura. Como a mulher samaritana, eles estão procurando 
uma água que possa satisfazê-los plenamente. 
Deixar-se acompanhar por Jesus e conhecê-lo em profundidade 
nesta etapa marca profundamente o coração e a vida. 

A evangelização nesta etapa da vida é essencial, pois os jovens 
não são apenas o futuro, mas também o presente da sociedade 
e da Igreja. 

Nesta ficha, gostaríamos de refletir sobre a importância da 
evangelização durante a juventude, e nos perguntar como 
o Regnum Christi pode responder às necessidades e às 
perguntas dos jovens de nosso tempo. É necessário conhecer e 
compreender sua realidade, suas circunstâncias, seus desafios e 
preocupações, para que o anúncio da fé e da pessoa de Cristo 
possa cair em terreno fértil, dando frutos e fazendo dos jovens os 
protagonistas da evangelização.
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1. Oração inicial
Iniciamos essa atividade com uma oração, pedindo ao Espírito 
Santo que ilumine nossos entendimentos, mova nossas vontades 
e inflame nossos corações. 
Convém acrescentar uma Ave Maria ou outra oração para invocar 
a Virgem Maria, o “Glória ao Pai…” e as invocações próprias do 
Regnum Christi, que marcam nossa oração indicando a finalidade 
de nossa vida e ações: dar glória a Deus e estender seu Reino.

2. Leitura orante da Palavra
Buscamos nos encontrar com Cristo no Evangelho para nos 
colocar em uma atitude de escuta, de maneira que a fé e a 
caridade guiem nossas reflexões, ordenem nossos valores e 
orientem nosso discernimento.
Escolha uma passagem do Evangelho dentre as seguintes: 

Lc 15, 11-32: O filho pródigo.

Evangelhos alternativos: 
Mc 10, 17-22: O jovem rico;
Jo 1, 35-39: O seguimento de Cristo;
Jo 4, 5-15: A mulher samaritana.

3. Discernimento apostólico da realidade
Depois de nos encontrar com Cristo através de sua Palavra, 
afrontamos o discernimento em comum daquilo que Ele espera 
de nós. Partindo da realidade concreta do nosso entorno, 
queremos descobrir a melhor forma de realizar nossa missão 
evangelizadora dentro dela. Neste Encontro com Cristo, o caso 
de vida é: a formação cristã dos jovens.
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Ver
Queremos ver a realidade como Deus a vê, aprender a     
observar a vida com objetividade e com profundidade, com a 
razão e com a fé, e a descobrir Cristo presente nela.   
Como equipe, em relação a este âmbito de evangelização:
• Quais são as principais preocupações expressadas pelos 

jovens ao nosso redor?
• Como eles compreendem e se relacionam com a dimensão 

espiritual em suas vidas? Como isso se expressa?
• Que experiências favorecem um encontro pessoal com 

Cristo e que experiências o impedem?

Julgar
Após ter mais consciência da presença do trigo e do joio no 
tema analisado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos  discernir como 
Jesus julga ou interpreta nossa presença, participação ou 
atitudes diante desta realidade, e compreender o que Ele 
espera de nós. 
• O que resulta mais atrativo da mensagem cristã? O que não 

é compreendido ou não se tem sabido explicar no contexto 
de hoje?

• Que ação você acha que nós, como Regnum Christi, 
devemos tomar para fortalecer e consolidar a fé dos jovens 
católicos, e para alcançar aqueles que não conhecem Cristo 
ou que se afastaram?

• Até que ponto você acha que o Regnum Christi em sua 
localidade está respondendo às necessidades do povo nesta 
área de evangelização?

Participe do processo dando a sua retroalimentação. 
Por favor, preencha um formulário por equipe. 
Acesse ao formulário por meio do código QR ou em 
https://bit.ly/ambito04 
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Agir 
Passamos para o momento de optar por ações de conversão 
em nossa vida e apostolado de acordo com o que temos visto 
que Cristo espera de nós. Buscamos responder com nossa 
iniciativa evangelizadora ao convite do Senhor recebido através 
do juízo evangélico. Ainda assim, aspiramos transformar a 
realidade desde os critérios evangélicos. 
Para isso, os membros da equipe ou comunidade devem 
sugerir possíveis ações para realizar na realidade contemplada 
no caso de vida. Essas ações podem ser concretizadas em 
um compromisso apostólico, em resposta ao chamado 
experimentado no “julgar”: 
• Como equipe, como podemos colaborar com Deus em sua 

obra de fazer crescer o Reino neste campo da evangelização? 

4. Oração final
O Encontro com Cristo é concluído com uma oração de ação de 
graças que pode ser feita por um ou vários membros. 
A oração termina com as invocações próprias do Regnum Christi 
a Cristo Rei e à Virgem Maria.



Matrimônio e a família
Âmbito de evangelização 5
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Matrimônio e a família

O matrimônio tem um lugar muito especial no coração de Deus 
e da sociedade. O próprio Deus quis nascer e viver em uma 
família. N’Ele, os seres humanos aprendem o que deve ser o 
amor incondicional, a comunhão, a fecundidade e a doação de 
si mesmo. 

Hoje, no entanto, encontramos vários desafios e até visões 
de matrimônio que não estão em conformidade com o plano 
original de Deus. Neste contexto, o Regnum Christi como Igreja 
é chamado a ajudar a viver esse plano de Deus, dando resposta, 
por sua vez, à visão que se tem atualmente do matrimônio, sendo 
a luz do mundo como matrimônio e família cristã.

O Papa João Paulo II disse em 1981 (documento Familiaris 
Consortio): 

A família nos tempos de hoje, tanto e talvez mais que outras 
instituições, tem sido questionada pelas amplas, profundas 
e rápidas transformações da sociedade e da cultura. Muitas 
famílias vivem esta situação fiéis àqueles valores que constituem 
o fundamento do instituto familiar. Outras tornaram-se incertas e 
perdidas frente a seus deveres, ou ainda mais, duvidosas e quase 
esquecidas do significado último e da verdade da vida conjugal e 
familiar. Outras, por fim, estão impedidas por variadas situações 
de injustiça de realizarem os seus direitos fundamentais.

Consciente de que o matrimônio e a família constituem um dos 
bens mais preciosos da humanidade, a Igreja quer fazer chegar a 
sua voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecendo já o valor do 
matrimônio e da família, procura vivê-lo fielmente; e a quem, incerto 
e ansioso, anda à procura da verdade e a quem está impedido 
de viver livremente o próprio projeto familiar. Sustentando os 
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primeiros, iluminando os segundos e ajudando os outros, a Igreja 
oferece o seu serviço a todos os homens preocupados com o 
futuro do matrimônio e da família. 

1. Oração inicial
Iniciamos essa atividade com uma oração, pedindo ao Espírito 
Santo que ilumine nossos entendimentos, mova nossas vontades 
e inflame nossos corações. 
Convém acrescentar uma Ave Maria ou outra oração para invocar 
a Virgem Maria, o “Glória ao Pai…” e as invocações próprias do 
Regnum Christi, que marcam nossa oração indicando a finalidade 
de nossa vida e ações: dar glória a Deus e estender seu Reino.

2. Leitura orante da Palavra
Buscamos nos encontrar com Cristo no Evangelho para nos 
colocar em uma atitude de escuta, de maneira que a fé e a 
caridade guiem nossas reflexões, ordenem nossos valores e 
orientem nosso discernimento.
Escolha uma passagem do Evangelho dentre as seguintes: 

Jo 15, 12-16 O mandamento do amor.

Evangelhos alternativos:
Mc 10,6-9 Deus os criou homem e mulher.

3. Discernimento apostólico da realidade
Depois de nos encontrar com Cristo através de sua  Palavra, 
afrontamos o discernimento em comum daquilo que Ele espera 
de nós. Partindo da realidade concreta do nosso entorno, 
queremos descobrir a melhor forma de realizar nossa missão 
evangelizadora dentro dela. Neste Encontro com Cristo, o caso 
de vida é: o matrimônio e a família.
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Ver
Queremos ver a realidade como Deus a vê, aprender a     
observar a vida com objetividade e com profundidade, com a 
razão e com a fé, e a descobrir Cristo presente nela.   
Como equipe, em relação a este âmbito de evangelização.
• O que as pessoas ao seu redor (família, amigos, colegas de 

trabalho) pensam sobre o matrimônio? Que elementos de 
nossa cultura atual levaram a esta concepção? 

• Como um matrimônio e uma família cristã contribuem para 
o mundo?

• Que elementos ajudam os casais e as famílias cristãs a viver 
plenamente sua vocação e missão? Que dificuldades eles 
encontram?

Julgar
Após ter mais consciência da presença do trigo e do joio no 
tema analisado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos discernir como 
Jesus julga ou interpreta nossa presença, participação ou 
atitudes diante desta realidade, e compreender o que Ele 
espera de nós.
• A partir do Regnum Christi, como se pode concretamente 

trazer Cristo para a vida dos matrimônios e das famílias ao 
nosso redor?

• Até que ponto você acha que o Regnum Christi em sua 
localidade está respondendo às necessidades das pessoas 
nesta área de evangelização?

Participe do processo dando a sua retroalimentação. 
Por favor, preencha um formulário por equipe. 
Acesse ao formulário por meio do código QR ou em 
https://bit.ly/ambito05
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Agir 
Passamos para o momento de optar por ações de conversão 
em nossa vida e apostolado de acordo com o que temos visto 
que Cristo espera de nós. Buscamos responder com nossa 
iniciativa evangelizadora ao convite do Senhor recebido através 
do juízo evangélico. Ainda assim, aspiramos transformar a 
realidade desde os critérios evangélicos. 
Para isso, os membros da equipe ou comunidade devem 
sugerir possíveis ações para realizar na realidade contemplada 
no caso de vida. Essas ações podem ser concretizadas em 
um compromisso apostólico, em resposta ao chamado 
experimentado no “julgar”: 
• Como equipe, como podemos colaborar com Deus em sua 

obra de fazer crescer o Reino neste campo da evangelização?

4. Oração final
O Encontro com Cristo é concluído com uma oração de ação de 
graças que pode ser feita por um ou vários membros. 
A oração termina com as invocações próprias do Regnum Christi 
a Cristo Rei e à Virgem Maria.



Cultura e pastoral vocacional
Âmbito de evangelização 6
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Cultura e pastoral vocacional

Nas últimas décadas, a Igreja tem feito um importante caminho 
em direção a uma compreensão mais completa e profunda do 
mistério da vocação. Isto teve necessariamente um impacto na 
forma como entendemos e vivemos a pastoral vocacional.

Dois conceitos são particularmente significativos ao longo deste 
caminho e foram o ponto de partida para a reflexão que continua 
até hoje:  

A compreensão da Igreja como povo de Deus em caminho e 
como comunidade dos batizados na qual cada um recebeu 
um chamado gratuito do amor de Deus e foi enviado como 
resposta às necessidades de evangelização do mundo de hoje. 

O chamado universal à santidade e, conseqüentemente, a 
valorização da vocação dos leigos. A Igreja é então entendida 
como um corpo com vários membros (cf. 1 Cor 12:12), com 
vários dons a serem considerados, já que todos contribuem 
para a santidade de cada um e do corpo como um todo. 

Estes dois conceitos iluminaram e ampliaram a concepção que 
se tinha da vida religiosa como um “estado de perfeição” e 
como o caminho em que a vida cristã era plenamente realizada. 
Consequentemente, a pastoral vocacional, que tinha sido 
entendida principalmente como promoção da vida religiosa 
ou sacerdotal, começou a ser entendida a partir de uma nova 
perspectiva, como o serviço a todos os fiéis para descobrir o dom 
da vocação recebida por cada um, não havendo um caminho 
melhor do que outro:

“A pastoral vocacional é entendida como a ação constante 
e coordenada da comunidade eclesial para que cada um 
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de seus membros possa reconhecer o chamado que Deus 
faz a eles e ao qual devem responder generosamente. Ela 
procura que cada pessoa possa descobrir o caminho para a 
realização de um projeto de vida de acordo com a vontade 
de Deus e as necessidades do mundo de hoje. Ao responder, 
cada um reconhecerá o serviço ou ministério que prestará na 
comunidade”.  (Cfr. Documento final do II Congresso Latino-
Americano Continental sobre Vocações, 2011, nº 78 a 80).

Nesta ficha procuramos renovar nossa compreensão da pastoral 
vocacional e discernir como estamos chamados a conhecer, 
valorizar e fomentar todas as vocações cristãs.

1. Oração inicial
Iniciamos essa atividade com uma oração, pedindo ao Espírito 
Santo que ilumine nossos entendimentos, mova nossas vontades 
e inflame nossos corações. 
Convém acrescentar uma Ave Maria ou outra oração para invocar 
a Virgem Maria, o “Glória ao Pai…” e as invocações próprias do 
Regnum Christi, que marcam nossa oração indicando a finalidade 
de nossa vida e ações: dar glória a Deus e estender seu Reino.

2. Leitura orante da Palavra
Buscamos nos encontrar com Cristo no Evangelho para nos 
colocar em uma atitude de escuta, de maneira que a fé e a 
caridade guiem nossas reflexões, ordenem nossos valores e 
orientem nosso discernimento.
Escolha uma passagem do Evangelho dentre as seguintes: 

Jo 14, 1-7: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Evangelhos alternativos: 
Jo 15, 1-8: A videira e os ramos;
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Lc 1, 26-38: A Anunciação;
Mc 3, 13-19: Eleição dos apóstolos 

3. Discernimento apostólico da realidade
Depois de nos encontrar com Cristo através de sua Palavra, 
afrontamos o discernimento em comum daquilo que Ele espera 
de nós. Partindo da realidade concreta do nosso entorno, 
queremos descobrir a melhor forma de realizar nossa missão 
evangelizadora dentro dela. Neste Encontro com Cristo, o caso 
de vida é: a cultura e a pastoral vocacional.

Ver
Queremos ver a realidade como Deus a vê, aprender a     
observar a vida com objetividade e com profundidade, com 
a razão e com a fé, e a descobrir Cristo presente nela. Como 
equipe, em relação a este âmbito de evangelização.
• Como entendemos a vocação cristã? Como vemos que o 

chamado pessoal de Deus se manifesta de maneira concreta 
de acordo com o próprio estado de vida?

• Como nossa vocação integra todos os aspectos de nossa 
vida? Que elementos nos ajudam a viver em plenitude nossa 
vocação?

Julgar
Após ter mais consciência da presença do trigo e do joio no 
tema analisado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos discernir como 
Jesus julga ou interpreta nossa presença, participação ou 

Participe do processo dando a sua retroalimentação. 
Por favor, preencha um formulário por equipe. 
Acesse ao formulário por meio do código QR ou em 
https://bit.ly/ambito06 
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atitudes diante desta realidade, e compreender o que Ele espera 
de nós. 
• Conhecemos e valorizamos os vários estados de vida na 

Igreja? Consideramos que todos são igualmente importantes e 
complementares? De que modo vivemos e promovemos isso?

• Que desafios encontramos para tornar conhecida a vocação 
à vida consagrada e acompanhar aqueles que se sentem 
chamados a ela em seu discernimento?

• Acreditamos que o Regnum Christi oferece um ambiente que 
propicia a compreensão da vida como vocação? Que elementos 
facilitam a sua descoberta e aceitação? 

• Até que ponto você acha que o Regnum Christi em sua 
localidade está respondendo às necessidades do povo nesta 
área de evangelização?

Agir 
Passamos para o momento de optar por ações de conversão em 
nossa vida e apostolado de acordo com o que temos visto que 
Cristo espera de nós. Buscamos responder com nossa iniciativa 
evangelizadora ao convite do Senhor recebido através do juízo 
evangélico. Ainda assim, aspiramos transformar a realidade 
desde os critérios evangélicos. 
Para isso, os membros da equipe ou comunidade devem sugerir 
possíveis ações para realizar na realidade contemplada no caso de 
vida. Essas ações podem ser concretizadas em um compromisso 
apostólico, em resposta ao chamado experimentado no “julgar”: 
• Como equipe, como podemos colaborar com Deus em sua 

obra de fazer crescer o Reino neste campo da evangelização?
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4. Oração final
O Encontro com Cristo é concluído com uma oração de ação de 
graças que pode ser feita por um ou vários membros. 
A oração termina com as invocações próprias do Regnum Christi 
a Cristo Rei e à Virgem Maria.



Evangelização dos ambientes 
profissionais e da cultura 
Âmbito de evangelização 7
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Evangelização dos ambientes 
profissionais e da cultura 

O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, é chamado, 
através do trabalho e da geração da cultura, a participar da 
Criação. O trabalho e a cultura respondem à ordem original de 
Deus ao homem (Gn 1,28; 2,15) e manifestam o domínio do 
homem sobre a Criação, para que todas as coisas possam dar 
glória a Deus (1Co 10,31). 

O trabalho deve ser um testemunho da dignidade da pessoa, 
uma oportunidade para o desenvolvimento da personalidade e a 
criação de vínculos comunitários, uma relação com a natureza e 
a cultura, um meio de sustentar a família, uma contribuição para 
o bem comum da sociedade, uma fonte de progresso para toda 
a humanidade.

A cultura é o sistema de ideias, crenças, tradições, hábitos, valores 
e pretensões que caracterizam um povo em um determinado 
momento. Ela exerce uma enorme pressão sobre cada pessoa e 
sobre o corpo social como um todo, facilitando - e dificultando - 
as possibilidades para a realização de uma vida boa e santa. 

Por causa do pecado original, acontece que o trabalho e a cultura 
nem sempre são uma imagem adequada do Reino, por isso é 
importante lembrar o aviso de São Paulo: “Que vossa caridade 
não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. 
Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-
vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede 
fervorosos de espírito. Servi ao Senhor.” (Rm 12, 9-11).

Os leigos são chamados a transformar a existência pessoal 
e social, santificando estilos de vida, profissões, instituições, 
opinião pública e expressões artísticas, fazendo do “fruto da 
videira e do trabalho do homem” vida litúrgica, imagem do Reino 
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que participa da Redenção. Neste encontro, queremos analisar 
a evangelização dos ambientes profissionais, da cultura e dos 
meios de comunicação.

“A caridade na verdade coloca o homem perante a admirável 
experiência do dom. A gratuidade está presente na sua vida sob 
múltiplas formas, que frequentemente lhe passam despercebidas 
por causa duma visão meramente produtiva e utilitarista da 
existência. O ser humano está feito para o dom, que exprime e 
realiza a sua dimensão de transcendência. Por vezes o homem 
moderno convence-se, erroneamente, de que é o único autor de si 
mesmo, da sua vida e da sociedade. Trata-se de uma presunção, 
resultante do encerramento egoísta em si mesmo, que provém 
— se queremos exprimi-lo em termos de fé — do pecado das 
origens. (Caritas in veritate, 34).

1. Oração inicial
Iniciamos essa atividade com uma oração, pedindo ao Espírito 
Santo que ilumine nossos entendimentos, mova nossas vontades 
e inflame nossos corações. 
Convém acrescentar uma Ave Maria ou outra oração para invocar 
a Virgem Maria, o “Glória ao Pai…” e as invocações próprias do 
Regnum Christi, que marcam nossa oração indicando a finalidade 
de nossa vida e ações: dar glória a Deus e estender seu Reino.

2. Leitura orante da Palavra
Buscamos nos encontrar com Cristo no Evangelho para nos 
colocar em uma atitude de escuta, de maneira que a fé e a 
caridade guiem nossas reflexões, ordenem nossos valores e 
orientem nosso discernimento.
Escolha uma passagem do Evangelho dentre as seguintes: 
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Mt 25, 14-30: Parábola dos Talentos
Evangelhos alternativos: 
Mt 5, 13-16: Sal da Terra e Luz do mundo 
Mt 20, 1-16: Parábola dos operários da vinha
Mc 16,9-20: O mandato missionário

3. Discernimento apostólico da realidade
Depois de nos encontrar com Cristo através de sua  Palavra, 
afrontamos o discernimento em comum daquilo que Ele espera de 
nós. Partindo da realidade concreta do nosso entorno, queremos 
descobrir a melhor forma de realizar nossa missão evangelizadora 
dentro dela. Neste Encontro com Cristo, o caso de vida é: a 
evangelização dos ambientes profissionais e da cultura.

Escolha um dos dois temas propostos.
Caso a equipe considere apropriado tratar ambos, é recomendável 
que isto seja feito em duas reuniões com dois encontros com 
Cristo diferentes.

Ver
Queremos ver a realidade como Deus a vê, aprender a     
observar a vida com objetividade e com profundidade, com 
a razão e com a fé, e a descobrir Cristo presente nela. Como 
equipe, em relação a este âmbito de evangelização.
Descreva as características da cultura de hoje que mais o 
afetam pessoalmente. 

Participe do processo dando a sua retroalimentação. 
Por favor, preencha um formulário por equipe. 
Acesse ao formulário por meio do código QR ou em 
https://bit.ly/ambito07 
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• Em que aspectos a Igreja é um ponto de referência cultural? 
Em que aspectos não é?

• Que oportunidades evangelizadoras detectamos ao nosso 
redor?

Julgar
Após ter mais consciência da presença do trigo e do joio no 
tema analisado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos discernir como 
Jesus julga ou interpreta nossa presença, participação ou 
atitudes diante desta realidade, e compreender o que Ele 
espera de nós. 
• Que valores cristãos precisamos promover para santificar a 

cultura de hoje?
• Que elementos da cultura de hoje dificultam a vida cristã 

(normas, linguagem, símbolos, valores...)?
• Que ação você acha que devemos tomar como Regnum 

Christi para levar a luz do Evangelho à vida pública, cultural, 
econômica, política, acadêmica e social?

• Até que ponto você acha que Regnum Christi em sua 
localidade está respondendo às necessidades das pessoas 
nesta área de evangelização?

Agir 
Passamos para o momento de optar por ações de conversão 
em nossa vida e apostolado de acordo com o que temos visto 
que Cristo espera de nós. Buscamos responder com nossa 
iniciativa evangelizadora ao convite do Senhor recebido através 
do juízo evangélico. Ainda assim, aspiramos transformar a 
realidade desde os critérios evangélicos. 
Para isso, os membros da equipe ou comunidade devem 
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sugerir possíveis ações para realizar na realidade contemplada 
no caso de vida. Essas ações podem ser concretizadas em 
um compromisso apostólico, em resposta ao chamado 
experimentado no “julgar”: 
• Como equipe, como podemos colaborar com Deus em sua 

obra de fazer crescer o Reino neste campo da evangelização?

4. Oração final
O Encontro com Cristo é concluído com uma oração de ação de 
graças que pode ser feita por um ou vários membros. 
A oração termina com as invocações próprias do Regnum Christi 
a Cristo Rei e à Virgem Maria.



A justiça social e a prática 
das obras de misericórdia
Âmbito de evangelização 8
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A justiça social e a prática das 
obras de misericórdia

O novo mandamento de Cristo de amar o próximo (Jo 13,33-35) 
torna-se realidade ao realizar as obras de misericórdia que Ele 
mesmo nos ensinou: alimentar os famintos, dar de beber aos 
sedentos, abrigar os estrangeiros, vestir os nus, ajudar os pobres 
e visitar os doentes e os presos. 

Ao tomarmos consciência da realidade, o Espírito Santo - que 
é amor - nos inspira e nos move a sentir as necessidades e 
exigências dos outros como se fossem nossas. Esta voz interior 
que fala à nossa consciência nos faz perceber o dever de justiça 
e solidariedade para com nossos irmãos e irmãs, especialmente 
para com os mais vulneráveis e necessitados, os excluídos e 
descartados das periferias.

A Igreja e nós, como Regnum Christi, temos que seguir o exemplo 
que Ele nos deixou, fazer nossos os problemas dos outros, amar 
e ajudar os necessitados a fim de contribuir para a promoção 
humana, para a dignidade de cada pessoa e para a transformação 
da sociedade. 

1. Oração inicial
Iniciamos essa atividade com uma oração, pedindo ao Espírito 
Santo que ilumine nossos entendimentos, mova nossas vontades 
e inflame nossos corações. 
Convém acrescentar uma Ave Maria ou outra oração para invocar 
a Virgem Maria, o “Glória ao Pai…” e as invocações próprias do 
Regnum Christi, que marcam nossa oração indicando a finalidade 
de nossa vida e ações: dar glória a Deus e estender seu Reino.
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2. Leitura orante da Palavra
Buscamos nos encontrar com Cristo no Evangelho para nos 
colocar em uma atitude de escuta, de maneira que a fé e a 
caridade guiem nossas reflexões, ordenem nossos valores e 
orientem nosso discernimento.
Escolha uma passagem do Evangelho dentre as seguintes: 

Mt 25,34-40: Porque tive fome e me destes de comer.
Evangelhos alternativos: 
Lc 10, 25-37: A parábola do bom samaritano

3. Discernimento apostólico da realidade
Depois de nos encontrar com Cristo através de sua  Palavra, 
afrontamos o discernimento em comum daquilo que Ele espera 
de nós. Partindo da realidade concreta do nosso entorno, 
queremos descobrir a melhor forma de realizar nossa missão 
evangelizadora dentro dela. Neste Encontro com Cristo, o caso 
de vida é: a justiça social e a prática das obras de misericórida.

Ver
Queremos ver a realidade como Deus a vê, aprender a     
observar a vida com objetividade e com profundidade, com a 
razão e com a fé, e a descobrir Cristo presente nela. 
Como equipe, em relação a este âmbito de evangelização.
• Entre as necessidades básicas das pessoas, quais não estão 

sendo atendidas e mais nos comovem?

Participe do processo dando a sua retroalimentação. 
Por favor, preencha um formulário por equipe. 
Acesse ao formulário por meio do código QR ou em 
https://bit.ly/ambito08 
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Julgar 
Após ter mais consciência da presença do trigo e do joio no 
tema analisado (cf. Mt 13, 24-30), buscamos discernir como 
Jesus julga ou interpreta nossa presença, participação ou 
atitudes diante desta realidade, e compreender o que Ele 
espera de nós. 
• Como nos posicionamos e reagimos às injustiças e ao 

sofrimento das pessoas necessitadas ou abandonadas? 
Quais são as atitudes e os comentários das pessoas ao 
nosso redor? E os nossos?

• Como podemos ter uma vida de oração que nos leva a sair 
ao encontro do próximo e a viver as obras de misericórdia?

• Podemos dizer que nossa atividade apostólica contribui 
para a transformação da sociedade com base nos valores 
evangélicos? Como?

• Que ação você acha que nós, como Regnum Christi, 
devemos tomar para evangelizar nesse campo?

• Até que ponto você acha que Regnum Christi em sua 
localidade está respondendo às necessidades das pessoas 
nesta área de evangelização?

Agir 
Passamos para o momento de optar por ações de conversão 
em nossa vida e apostolado de acordo com o que temos visto 
que Cristo espera de nós. Buscamos responder com nossa 
iniciativa evangelizadora ao convite do Senhor recebido através 
do juízo evangélico. Ainda assim, aspiramos transformar a 
realidade desde os critérios evangélicos. 
Para isso, os membros da equipe ou comunidade devem 
sugerir possíveis ações para realizar na realidade contemplada 
no caso de vida. Essas ações podem ser concretizadas em 
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um compromisso apostólico, em resposta ao chamado 
experimentado no “julgar”:
• Como equipe, como podemos colaborar com Deus em sua 

obra de fazer crescer o Reino neste campo da evangelização?

4. Oração final
O Encontro com Cristo é concluído com uma oração de ação de 
graças que pode ser feita por um ou vários membros.
A oração termina com as invocações próprias do Regnum Christi 
a Cristo Rei e à Virgem Maria.
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