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Missão pelo Goooool de Deus (online) 

1 Coríntios 9,24-25 Vocês não aprenderam nada nos estádios? Muitos correm, mas só um gana o 

prêmio. Então, corram para conseguir também. Em qualquer competição os atletas se submetem a uma 

preparação rigorosa, tudo para alcançar uma coroa corruptível, enquanto a nossa não se corrompe. 

Esquema (Copa do Mundo Online) 

1. Teremos um vídeo introdutório a nossa Missão com o Mons. Ramón De la Rosa para a Copa do 

Mundo de Futebol Brasil 2014. 

2. Primeiramente, toda a Mini Lectio Divina cada um vai fazê-la em um papel: 

1) Invocação ao Espírito Santo com uma oração 

2) Escrever, Texto Bíblico - “1 Coríntios 9,24-25 Vocês não aprenderam nada nos 

estádios? Muitos correm, mas só um gana o prêmio. Então, corram para conseguir 

também. Em qualquer competição os atletas se submetem a uma preparação rigorosa, 

tudo para alcançar uma coroa corruptível, enquanto a nossa não se corrompe.” 

3) Escrever, Leitura – O que diz o texto? E um pequeno comentário bíblico (uma ou duas 

linhas) e uma pergunta que permita recordar o texto bíblico. 

4) Escrever, Meditação – O que me diz e o que lhe diz o texto? E uma pequena reflexão 

(uma ou duas linhas) e uma pergunta para reflexão. 

5) Escrever, Oração – O que eu digo e o que você diz a Deus? E uma pequena oração 

(uma ou duas linhas). 

6) Escrever, Contemplação – Como eu interiorizo e como você interioriza a palavra de 

Deus? E uma palavra ou expressão que contenha o que o texto lhe deixa como 

mensagem. 

7) Escrever, Ação – Qual é o meu compromisso e o seu compromisso com Deus? E uma 

linha ou duas que expressem em ação o que farás em respeito à mensagem que o 

texto lhe deixou e também o que você propõe que façam aqueles que verão a sua 

mini Lectio Divina. 

3. Todos teremos que comprar uma bola de futebol 

1) Em uma parte da bola, vamos escrever “Goooool de Deus”, se quiserem podem 

desenhar o logo da missão. 

2) Em outra parte da bola vamos escrever www.cristonautas.com 

3) Embaixo de onde escreveram (passo 2) “Lectio Divina para a Copa do Mundo de Futebol 

– Brasil 2014” 

http://www.cristonautas.com/
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4) Em outra parte da bola, vamos escrever “Invocação ao Espírito Santo” e escrevem o 

que escreveram na sua mini Lectio Divina. 

5) Em outra parte da bola, vamos escrever o Texto Bíblico: “1 Coríntios 9,24-25 Vocês não 

aprenderam nada nos estádios? Muitos correm, mas só um gana o prêmio. Então, 

corram para conseguir também. Em qualquer competição os atletas se submetem a 

uma preparação rigorosa, tudo para alcançar uma coroa corruptível, enquanto a nossa 

não se corrompe.” 

6) Em outra parte da bola, vamos escrever “Leitura – O que diz o texto?”, e abaixo disto o 

que escreveram em sua mini Lectio Divina. 

7) Em outra parte da bola, vamos escrever “Meditação – O que me diz e o que lhe diz o 

texto?, e abaixo disto o que escreveram em sua mini Lectio Divina. 

8) Em outra parte da bola, vamos escrever “Oração – O que eu digo e o que você diz a 

Deus?”, e abaixo disto o que escreveram em sua mini Lectio Divina. 

9) Em outra parte da bola, vamos escrever “Contemplação – Como eu interiorizo e como 

você interioriza a Palavra de Deus?”, e abaixo disto o que escreveram em sua mini 

Lectio Divina.  

10) Em outra parte da bola, vamos escrever “Ação – Qual é o meu compromisso e o seu 

compromisso com Deus?”, e abaixo disto o que escreveram em sua mini Lectio Divina 

e Amém. 

4. Gravar vídeo (Somente no Youtube). 

1) Primeiro, em cada um dos dedos de sua mão esquerda ou direita, a que preferir, você 

vai escrever em cada dedo o nome de cada uma das pessoas as quais você vai convidar 

a rezar com você e que lançará o desafio para que elas façam o mesmo; e na palma da 

mão você escreverá “Deus”. 

2) Deverá preparar-se com a bola no ponto de partida que é “Goooool de Deus”. 

3) Coloque-se de frente à câmera de vídeo e comece a gravar. 

4) A bola onde está escrito “Goooool de Deus” e o “logo” deve estar em sua mão direita ou 

esquerda em frente à câmera. 

5) Apresente-se. 

6) Diga: Sou do País e sou um Cristonaut@, nossa missão é “Ensinar a Palavra de Deus com 

a Lectio Divina, a Nova Evangelização e as Tecnologias de Informação e Comunicação”. 

7) Diga: Nossa Missão na Copa do Mundo Brasil 2014 é “Ensinar os nossos irmãos a rezar” 

e fazer o “Goooool de Deus”. 

8) Diga: Então, quero desafiar e convidar meus amigos a rezar e coloque para frente sua 

mão direita ou esquerda com o punho fechado e vá abrindo e mostrando o nome da 
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pessoa e dizendo o nome dela, e quando terminar de mencionar todos diga “todos 

juntos comigo e com Deus” e os mostra. 

9) Diga: Agora, siga-me. 

10) Diga: Nossa Lectio vai se chamar Cristonautas – “Lectio Divina para a Copa do Mundo 

Brasil 2014” (Já escrito previamente em uma parte da bola). 

11) Gire a bola onde escreveu e leia a parte da Invocação ao Espírito Santo (Mostre o que 

você escreveu previamente em uma parte da bola e leia). 

12) Gire a bola onde escreveu e leia o Texto Bíblico: “1 Coríntios 9,24-25 Vocês não 

aprenderam nada nos estádios? Muitos correm, mas só um gana o prêmio. Então, 

corram para conseguir também. Em qualquer competição os atletas se submetem a 

uma preparação rigorosa, tudo para alcançar uma coroa corruptível, enquanto a nossa 

não se corrompe.” (Já escrito previamente em uma parte da bola). 

13) Gire a bola onde escreveu e leia Primeiro passo: “Leitura – O que diz o texto?”, (Já 

escrito previamente em uma parte da bola). 

14) Gire a bola onde escreveu e leia, Segundo passo: “Meditação – O que me diz e o que lhe 

diz o texto?”, (Já escrito previamente em uma parte da bola). 

15) Gire a bola onde escreveu e leia, Terceiro passo: “Oração – O que eu digo e o que lhe diz 

a Deus?”, (Já escrito previamente em uma parte da bola). 

16) Gire a bola onde escreveu e leia, Quarto passo: “Contemplação – Como eu interiorizo e 

como você interioriza a Palavra de Deus?”, (Já escrito previamente em uma parte da 

bola). 

17) Gire a bola onde escreveu e leia, Quinto passo: “Ação – Qual é o meu e o seu 

compromisso com Deus?”, (Já escrito previamente em uma parte da bola). 

18) Diga: Bem, terminamos de rezar “Obrigado por partilhar a Palavra de Deus”, marcamos 

juntos o “Goooool de Deus”, espero que tenham gostado. 

19) Diga: Agora quero (comece a mostrar e chamar novamente os nomes dos seus amigos) 

que convidem 5 amigos seus e junto com Deus sigamos nesta missão online com o 

Texto Biblico 1 Coríntios 9, 24-25. 

20) Coloque a bola para frente junto com a sua mão, mostrando os nomes dos seus amigos 

e o nome “Deus” no foco da câmera onde está “Goooool de Deus” e o logo. 

21) Salve o vídeo, carregue-o (poste) no youtube e nos envie o link para 

cristonautas@cristonautas.com ou cristonautass@gmail.com para que seja adicionado 

no site www.cristonautas.com  
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