
 1 

Roteiro  para  os 

Grupos  de  Reflexão 

TEMA: O que está acontecendo com nossa casa? 
Roteiro de Reflexão – maio 2016 
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INTRODUÇÃO AO ROTEIRO  

Estamos no mês de maio, comemorando dia e mês do trabalho, o dia das mães e lembrando-nos também 

das nossas homenagens a Maria, ela que soube assumir maravilhosamente a sua missão. Igualmente estamos 

dando continuidade aos estudos da Encíclica do Papa Francisco Laudato Si´(Louvado Sejas), no 1º Capítulo: O que 

está acontecendo com a nossa casa?  

Se o planeta terra, que é a nossa casa, foi entregue a nós para ser cuidado, precisamos mudar de atitude, 

pedir perdão a Deus e começar a rever como trabalhar o que destruímos no nosso meio ambiente, para termos 

uma qualidade de vida que agrade ao Criador. Temos que estar comprometidos com a justiça social e ecológica, 

preservar as florestas, as árvores, manter as águas limpas: isso é cuidar da Casa Comum. 

Seguindo a encíclica do Papa Francisco, vamos estudar este mês: a Poluição e as mudanças climáticas; a 

questão da água; a perda da qualidade da vida humana e social; e a desigualdade planetária.  

 

 

1 – Oração do Espírito Santo 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor.  

V. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. R. E renovareis a face da terra. 

Oremos: Ó Deus, que instruís os corações de Vossos fiéis com a Luz do Espírito Santo, fazei que saibamos apreciar 

retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e possamos gozar sempre de sua consolação. Por Cristo, 

Senhor Nosso. Amém! 

 

2 – Oração de preparação para a Leitura da Bíblia (Fabiana Oliveira) 

“Deus onipotente e misericordioso,  

desejo ler a Bíblia e entender vossa Palavra, 

que é luz e segurança para meus passos. 

Que o Espírito Santo me ilumine 

a fim de que eu possa compreender o que dizem as Escrituras.  

Que eu possa sentir durante esta leitura 

o coração ardente, como os discípulos no caminho de Emaús.  

Que eu possa encontrar sentido coragem,  

esperança e rumo para minha vida,  

para a vida de minha família  

e para a vida de minha comunidade.  

Mas, sobretudo, que eu e todos os cristãos 

possamos aprender a ter fé, 

amar e viver mais intensamente a vossa Palavra 

no serviço aos irmãos mais pobres e necessitados. Amém!” 

 

3 - Bênção final para todos os dias: 

O Senhor nos abençoe e nos guarde! 

O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável! 

O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! 

Que o Senhor confirme a obra de nossas mãos agora e para sempre. Amém! 

Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 
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1ª REUNIÃO: Poluição e Mudanças climáticas 

“Como o Pai me enviou, eu também vos envio” (Jo 20,21b) 

 

01. Iniciando nosso encontro:  

a) Preparação do ambiente: Organizar o espaço com uma vasilha com gelo, uma vela 

acesa, cruz e a Bíblia aberta.     

b) Acolhida dos participantes. 

c) Lembrar os compromissos ou tarefas marcadas no último encontro.    

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA: 

L.1.: O Evangelho da Festa da Ascensão do Senhor, nos diz que Jesus, após a sua ressurreição, sobe para junto do 

Pai. A missão realizada por Ele nos provoca a entrarmos na sua caminhada e assumir o projeto de Deus. Quem 

percorrer o caminho de sua vida com Jesus terá a missão iluminada pelo Espírito. A Igreja não pode ficar só 

olhando para o céu, precisa se inserir na sociedade, trabalhar para edificar o Reino de Deus no mundo. É uma 

Igreja de oração e ação, testemunhada na missão. 

Cantando: Toda Palavra de vida é Palavra de Deus. / Toda ação de liberdade é a Divindade agindo entre nós, //: 

é a Divindade agindo entre nós. (bis) 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 24, 46-53.  

Chave de leitura:  

1. Qual foi à promessa de Jesus? 

2. Depois que Jesus foi elevado ao céu, o que aconteceu com os discípulos? 

3. Será que é missão da Igreja ajudar a resolver os problemas da poluição no mundo? Comente. 

 

04. Comentário do tema da reunião 

L.2.: Maria, nossa mãe, e Jesus, nosso irmão, nos interpelam para darmos respostas positivas aos problemas que 

enfrentamos em nosso mundo atual. Vamos dar mais uma olhada na carta do Papa Francisco, a Laudato Si. Hoje 

estamos diante de um quadro triste: a poluição na atmosfera. A gente respira muita fumaça, provocada 

principalmente pelos meios de transporte e pela indústria. Também pelas queimadas. E sofremos com a poluição 

produzida por fertilizantes, inseticidas e agrotóxicos. Temos também a poluição produzida pelos resíduos 

industriais, como os resíduos que estouraram ano passado, no município de Mariana, poluindo todo do Rio Doce. 

Estes problemas estão ligados à cultura do descarte. É só pensar quanto lixo todos nós produzimos! A nossa Casa, 

diz o Papa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. 

Cantando: É missão de todos nós, DEUS chama, eu quero ouvir a sua voz!  (bis).   

L.3.: Mudanças climáticas: O clima é um bem para todos nós. O mundo está preocupado com o aquecimento 

global. Provocado principalmente pela alta concentração de gases de efeito estufa, emitidos muitas vezes pela 

atividade humana, como o uso exagerado do petróleo. Somos chamados a tomar consciência da necessidade de 

mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo. O reflorestamento, o plantio de árvores, o mais possível, 

é um dos meios de que dispomos para melhorar o clima do nosso mundo. Também, diz o Papa, precisamos ir 

substituindo os combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável, como a energia solar e a eólica, 

isto é, energia produzida pelo calor do sol e pelos ventos. 

Cantando: Tudo muda se a gente batalhar! Se a gente não lutar nada vai mudar! 
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L.4.: É uma preocupação de todos: o cuidado com a nossa Casa Comum. A Igreja tem buscado encontrar soluções 

para a ameaça da vida no planeta. A mudança climática em nossa Casa Comum está nos indicando que não dá 

para ficar parados, só olhando e admirando JESUS.  É preciso urgentemente assumir o projeto de salvação, iniciado 

por Ele e pelo grupo dos discípulos. O Papa Francisco afirma que a falta de reações diante destes dramas é sinal da 

perda do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes. 

Cantando: É missão de todos nós! DEUS chama, eu quero ouvir a sua voz! 

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção neste encontro de hoje? 

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Nosso estilo de vida tem mostrado que cuidamos de nossa Casa Comum? Por quê? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) A exemplo dos apóstolos, que deram continuidade à missão da Igreja, que possamos também nós, cada vez 

mais, assumir o projeto de vida para todos. Rezemos:   

Todos: Senhor, ajude-nos a cuidar de nossa Casa Comum.   

b) Para que busquemos formas alternativas em nossa Comunidade para o consumo sustentável, para assegurar os 

recursos naturais. Rezemos: 

c) Para que DEUS nos ajude a viver com alegria e responsabilidade essa bonita missão que é cuidar do planeta 

terra, nossa casa comum. Rezemos: 

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA: 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: João 20, 19-23.  

2. Cada grupo de reflexão plantar no mínimo uma árvore. 

3. Procurar participar da novena do Divino Espírito Santo. 

 

09. ENCERRAMENTO: 

a) Avisos 

b) Canto / Bênção final 
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2ª REUNIÃO: Água, fonte de vida 
“Como o Pai me enviou, eu também vos envio” (Jo 20,21b) 

 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO 

a) Preparando o ambiente: Bíblia, vela acesa, vasilha com água e uma planta viva. 

b) Acolhimento alegre e amigo. 

c) Lembrar os compromissos da última reunião. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1. No evangelho da festa de Pentecostes, Jesus ressuscitado se coloca no meio da comunidade dos discípulos, 

comunicando-lhes a paz. O coração dos discípulos, antes dominado pelo medo, se enche de alegria por verem que 

o Senhor está vivo. As forças da morte não o venceram e não vencerão a Igreja edificada pela ação do Espírito 

Santo. Jesus sopra sobre os discípulos e lhes comunica o Espírito Santo, com sua vida e coragem. Eles ficam 

encorajados e partem para a missão. Neste domingo de Pentecostes somos desafiados a perder nossos medos que 

nos atrapalham na caminhada de Comunidade.  

Canto de aclamação: Eu quero entender melhor: Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. 

 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: João 20, 19-23. 

Chave de leitura: 

a) Qual foi a saudação que Jesus dirigiu aos seus discípulos reunidos? 

b) O que o sopro de Jesus lhes comunica? 

c) Qual o poder que Jesus confere aos seus apóstolos e sucessores? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2. Jesus se faz presente na Comunidade. A porta fechada não impediu que ele estivesse no meio dos que Nele 

acreditavam. Ao se libertar do medo, eles partem para anunciar a Boa Nova do Reino. Eles falam a linguagem do 

amor de Deus. Esse amor foi derramado também em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, e torna a 

nossa linguagem compreensível. Sem a expressão prática do amor, o Espírito se entristece ou se sufoca. O Espírito 

é fonte de vida que vence o medo e a morte. 

Cantando: Ele está no meio de nós, ele está no meio de nós. 

L.3. : Como é do conhecimento de todos, a água tem enorme importância para a terra. Sem este precioso 

elemento, a terra se transforma rapidamente num deserto árido, lugar de fome em que homens, animais e plantas 

estariam condenados à morte, já dizia o papa São João Paulo II. Por isso devemos abrir os nossos ouvidos, para 

que chegue até nosso coração o desejo de caminhar juntos, para a recuperação das nascentes, e que delas brote a 

vontade de resgatar os riachos que Deus criou e deixou para que deles cuidássemos. 

Cantando: Água, água, água sagrada! / Água que vem do seio da terra / Trazendo consigo divinos segredos. 

L.4. Recado do papa Francisco: “A humanidade está convocada a tomar consciência da necessidade de realizar 

mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo", escreveu o Papa, que acusa a "política e as empresas de 

não estarem à altura dos desafios mundiais", depois de terem feito um "uso irresponsável dos bens que Deus 

colocou na terra.” "A água é o elemento mais essencial para a vida”. “De nossa capacidade de salvá-la e 

compartilhá-la depende o futuro da humanidade". 
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Cantando: Colher a água, / reter a água, / guardar a água, / quando a chuva cai do céu; / guardar em casa, / 

também no chão / e ter a água se vier a precisão. 

L.5. FATO DA VIDA. Um olhar de misericórdia. Seu Antônio viu uma reportagem do Instituto Terra, criado por 

Sebastião Salgado e sua esposa, em Aimorés. Este casal mostrava como eles eram antes da sua conscientização e, 

depois, como foi a recuperação do meio-ambiente. Seu Antônio ficou muito entusiasmado e resolveu, com sua 

família, preservar a nascente que havia na sua propriedade. Após um ano e dez meses, já se via uma grande 

diferença. Onde antes não corria água, hoje ela corre abundante. E sua nascente aumentou muito. Tendo essa 

misericórdia com a natureza, vamos também nos entusiasmar com essa história e fazer a diferença. 

Cantando: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. 

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção neste encontro de hoje? 

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Como estão nossas águas, fonte de vida em nosso município? O que podemos fazer juntos para melhorar ainda 

mais? 

 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Pai de toda a Criação, ajuda-nos a reconhecer melhor o valor da água e nos inpire caminhos para a sua melhor 

preservação e uso, rezemo: 

T: Ajudai-nos, Senhor a ser mais zelosos com a vida. 

b) Pai de bondade, que cresça em todos nós e na sociedade a busca por um crescimento sustentável que permita 

às novas gerações ter o necessário para viver com dignidade, rezemos.  

c) Pai de amor que a presença do Espírito Santo nos renove e nos faça mais missionários, rezemos. 

 (Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: João 16, 12-15. 

2. Conversar com familiares, vizinhos e vizinhas sobre o assunto dessa reunião. 

3. Motivar outras pessoas a participarem do Grupo de Reflexão e da comunidade. 

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos,  

b) Bênção e Cântico final. 
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3º REUNIÃO: O Espírito da Verdade que leva à missão 
“Tenho ainda muitas coisas a vos dizer.” (Jo 16,12) 

 

01. Iniciando nosso encontro 

a) Preparar o ambiente, colocando fotos de animais pequenos e grandes, e plantas 

diversas. 

b) Canto de um refrão meditativo. 

c) Lembrar a tarefa da semana anterior. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1: A Palavra de Deus para nós hoje nos comunica que existe um Espírito da Verdade. João, em seu Evangelho diz 

que Jesus nos promete o Espírito Santo, o qual nos revela os planos de Deus e nos prepara até para as coisas 

futuras que o Senhor nos propõe. Isto significa que não estamos aqui à mercê da sorte, mas o Pai tem um plano 

para cada um de nós e o Espírito Santo é quem nos ajuda a realizar tudo conforme a vontade do Pai. 

Todos: Venha, Espírito Santo, venha nos iluminar! 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: João 16, 12-15. 

Chave de leitura: 

1. Quem é o Espírito da Verdade? 

2. O que o Espírito da Verdade manifestará? 

3. Qual é nossa missão diante de tanta degradação da natureza? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2: O Espírito Santo é aquele que nos dá conhecimento da vontade do Pai e dos seus projetos para a nossa vida e 

a vida da Igreja. Somente Ele é capaz de nos fazer compreender a Palavra, os fatos, os acontecimentos e até as 

coisas que estão por vir. Enquanto não nos deixarmos mergulhar no Espírito da Verdade, nós, discípulos de Jesus, 

não seremos capazes de viver segundo seus desígnios.   

Cantando: Irá chegar um novo dia, / um novo céu, uma nova terra, um novo mar. / E, neste dia, os oprimidos / a 

uma só voz a liberdade irão cantar. 

L.3: Quando nós obedecemos aos conselhos de Deus, conseguimos viver melhor com as pessoas, com os demais 

seres vivos e com toda a natureza que nos cerca. Tomamos consciência de que somos parte integrante deste 

“planeta azul”. Ao criar nossa CASA COMUM, o Espírito da Verdade pairava sobre tudo, e tudo, ao ser criado, aos 

olhos de nosso Deus era bom. Portanto, tudo o que existe é bom. Deus é bom, por isso nos deu tudo de bom e do 

melhor.  

Cantando: Quero ver, como fonte o direito, / a brotar, a gestar tempo novo: / e a justiça, qual rio em seu leito, / 

dar mais vida pra vida do povo. 

L.4: A carta do Papa Francisco, “Laudato Si”, quer nos ajudar a compreender a mística ecológica que São Francisco 

de Assis entendeu muito bem. Esta mística vivida por São Francisco o fez compreender que todas as coisas criadas 

são nossas irmãs, e devemos amá-las a tal ponto que não vamos prejudicá-las de modo algum. 

Todos: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. 

L.5: FATO DA VIDA: São Francisco foi o pioneiro dos movimentos ecológicos. São Francisco de Assis revolucionou o 

relacionamento Deus/homem/natureza, a partir de uma total aceitação do senhorio de Deus e de uma dedicação 
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sem limites ao ser humano, à fauna e à flora. Aliás, ele se colocava no mesmo nível dos animais e das plantas, com 

os quais ele mantinha diálogo. São Francisco dizia que, quanto mais pobre, mais livre e fraterno se sentia. Quanto 

mais pobre, mais próximo da natureza: há uma identificação entre todas as criaturas e seres vivos. A posse separa 

as pessoas e, quanto mais posse, mais distanciamento, inclusive distanciamento da natureza. 

Cantando: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente (bis). 

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção neste encontro de hoje? 

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Algumas ações contra a natureza podem ter consequências que acabarão nos levando ao fundo do poço. 

Existem ações humanas, praticadas em nosso Município, que nos levarão para o fundo do poço? Quais? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, nós estamos submersos em cimento, asfalto, vidro e metais, que estão nos tornando insensíveis. 

Ajudai-nos a nos libertar do desejo de sempre querer possuir mais, rezemos. 

Todos: Por intercessão de São Francisco, atendei-nos. 

b) Senhor, livrai-nos do mal da insensibilidade e dai-nos um coração manso e humilde, rezemos. 

c) Senhor, fazei com que possamos ter uma convivência harmoniosa em nossa Casa Comum, rezemos. 

(Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Isaías 66, 1-2. 

2. Procure em seu dia-a-dia enxergar as pessoas, os animais, as plantas, os rios e córregos, como nossos irmãos e 

irmãs. Deixemos que o Espírito da Verdade aja em nós. 

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos,  

b) Bênção e Cântico final. 
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PLENÁRIO: “O grande momento da comunhão”. 

 

O que está acontecendo em nossa Casa? 

1. Acolhida 

Haja uma acolhida fraternal a todos os participantes. Fazer orações iniciais como de costume. 

 

2. Gesto concreto 

Lembrar qual foi o gesto concreto que os grupos ficaram de realizar durante este mês e ver o que foi feito. 

 

3. Escuta da Palavra de Deus 

Após o canto de aclamação, que prepara a Comunidade para ouvir a PALAVRA DE DEUS, ler o texto: Isaías 

66, 1-2.  

Chave de leitura:  

a) O que o Senhor disse a Isaías? 

b) Para quem Deus olha? 

c) Em que o texto chama a nossa atenção? 

 

4. Resumo 

Apresentar o resumo das perguntas de cada reunião. Após cada grupo apresentar o que refletiu, o 

plenarista faz um apanhado geral, ajudando os participantes a aprofundarem o tema refletido. 

 

5. Conclusão concreta 

Ao término do Plenário, apresentar algum gesto concreto para a Comunidade realizar, durante o mês. 

 

6. Preces Espontâneas, Pai Nosso e Ave Maria. 

 

7. Encerramento 

Avisos, Bênção e Cântico final. 

 


