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Roteiro  para  os 

Grupos  de  Reflexão 

TEMA: Somos todos vocacionados  
Roteiro de Reflexão – agosto 2016 

 

 

 
INTRODUÇÃO AO ROTEIRO  

Deus chama a cada um de nós para fazermos parte de seu Reino. É o tesouro que Ele reservou para 

cada um de nós. Em toda a Escritura Sagrada, Deus nunca trabalhou sozinho, Ele sempre conta com seus 

filhos e filhas para colaborarem em sua missão salvadora. Para começar o povo, Deus chamou Abraão. 

Para libertar o povo do Egito, Deus chamou Moisés. Para acordar a memória do povo, Deus chamou os 

profetas. 

Depois, para enviar o seu filho, Deus chamou Maria. E Jesus reuniu os doze apóstolos para 

continuarem a sua missão no mundo. Assim, a Igreja existe para continuar a missão de Jesus e todos nós 

batizados e batizadas somos vocacionados, somos chamados a jogar no time de Deus. Não podemos 

cruzar os braços, nem ficar só na torcida. Que este mês vocacional nos ajude a aprofundar o sentido de 

cada missão específica no seio da Igreja e no mundo. Abra o seu coração e deixa a Palavra de Deus 

transformar a sua vida. Neste roteiro contamos com as reflexões de Antônio Carlos Santini da 

Comunidade Nova Aliança. A ele nossa gratidão. 
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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: Vigilância constante 

 “Estejam preparados.” (Lc 12,40) 

 

01. Iniciando nosso encontro:  

a) Preparação do ambiente: Uma vela acesa, cruz e a Bíblia aberta. Algo que lembre a 

tarefa estar vigilante. 

b) Acolhida dos participantes. 

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

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA: 

L.1.: A vida do cristão é uma permanente vigília. Ele sabe que o Senhor pode chegar a qualquer momento e vive 

em função dessa Vinda. Exatamente por isso, o momento presente tem especial valor, enquanto o futuro passa 

por sensível relativização. Coisas como acumular reservas, garantir seguranças, aumentar os depósitos perdem 

muito de seu atrativo. Até o crescente “medo do futuro” acaba atenuado pela expectativa dessa Vinda. Vamos 

ouvir o que o Senhor vem nos falar. 

Cantando: Eu vim para escutar. Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor. (bis) 
 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 12,32-48.  

Chave de leitura:  

1. Qual a principal recomendação de Jesus? 

2. O que Pedro pergunta? 

3. O que Jesus responde a Pedro? 

4. O que este texto tem a dizer para nós, hoje? 

 

04. Comentário do tema da reunião 

L.2.: A imagem empregada por Jesus, neste Evangelho, são as “lâmpadas acesas” que os servidores alimentam 

durante a noite, para que não sejam achados em profundo sono. Claro que todos ignoram essa “hora” em que o 

Senhor há de vir. É segredo do Pai. E essa mesma hora divide a multidão em dois grupos: os que a esperam com 

alegre expectativa e aqueles que sofrem com ansiedade a temível chegada. Se tememos a chegada de um juiz, 

quando seremos réus sujeitos a castigo, estaremos incluídos entre os que temem sua irrupção. Se, ao contrário, 

aguardamos a presença de um Amigo, intimamente já estaremos em festa, como o vigia esperando a aurora (cf. Sl 

130,6). 

Cantando: Senhor, quem entrará no Santuário prá te louvar. (bis) Quem tem as mãos limpas e o coração puro, 

que não é vaidoso e sabe amar. (bis) 

L.3.: Ora, Aquele que está para chegar é o mesmo que acolhia as prostitutas e participava do banquete dos 

pecadores. É o mesmo que curava os enfermos e limpava os leprosos. É o mesmo que perdoava os imperdoáveis, 

como o ladrão com ele crucificado. O bom servidor, que o Evangelho chama de servo fiel, não tem nada a temer 

pelo Senhor que está às portas. Mas também o servo menos fiel deveria saber das misericórdias de seu Mestre, 

sempre pronto a perdoar e a regenerar quem se corrompera. No fundo, está latente uma questão de amor. 

Quando se espera pela pessoa amada, não importa se ela se retarda um pouco, pois temos a certeza de que virá. 

Até parece que a demora do Amado tem a função pedagógica de espicaçar nosso afeto, aguçar nossos 

sentimentos, atear sempre mais a fogueira do amor. 
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Cantando: Senhor, eu quero entrar no Santuário prá te louvar. (bis) Ó dai-me mãos limpas e o coração puro, 

arranca a vaidade, ensina-me amar (bis) 

L.4.: Estar preparado significa, em nossos dias, caminhar na justiça e praticar a caridade. Neste mês vocacional, 
lembremos da vocação de ser pai e mãe, missão que exige também constante vigilância. Nossa participação na 
vida de Igreja, nos cultos, missas, encontros e celebrações têm o objetivo de nos preparar para as boas obras e 
para nos conservar nelas. Tem a missão de nos conservar como verdadeira família de Deus. Temos a mesma 
missão de Jesus, espalhar no mundo a vida em abundância. Cada passo em defesa da vida é um passo na direção 
do Reino de Deus. Todo o bem que fazemos no mundo, não fica perdido, não fica esquecido. Tenhamos alegria de 
empenhar a nossa vida na defesa da vida e tudo o mais nos será acrescentado. 
Cantando: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E tudo o mais vos será acrescentado. Aleluia. 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Somos vigilantes como Jesus recomenda? Em que precisamos melhorar? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, que nosso coração não se prenda às falsas riquezas, mas busque sempre os valore do Reino. Rezemos:   

Todos: Senhor, que sejamos sempre vigilantes.   

b) Senhor que nossa vida seja conduzida por vossa Palavra e possamos viver a vocação à qual o Senhor nos 

chamou. Rezemos: 

c) Senhor que saibamos apoiar as iniciativas de nossa comunidade a serviço da vida e da promoção do bem 

comum. Rezemos: 

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA: 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Lucas 12,49-53.  

2. Despertar novos participantes para nosso grupo de reflexão. 

3. Procurar participar das atividades da comunidade neste mês vocacional. 

 

09. ENCERRAMENTO: 

a) Avisos 

b) Canto / Bênção final 
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2ª REUNIÃO: Sinal de contradição 

 “Eu vim para lançar fogo” (Lc 12,49) 

 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO 

a) Preparando o ambiente: Bíblia, vela acesa, Crucifixo. 

b) Acolhimento alegre e amigo. 

c) Lembrar os compromissos da última reunião. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1. O fogo queima. A espada fere. O fogo rechaça as trevas. A espada separa a mentira da 

verdade. O fogo cauteriza as feridas. A espada revela as intenções profundas. Jesus é ao mesmo 

tempo o fogo e a espada. Jesus é sinal de contradição e pedra de tropeço contra os quais o ódio 

e o mal se chocam e são esmagados. Ele é a luz que não é recebida pelas trevas, profeta 

rejeitado por seu povo. Jesus é contestado pelo mundo. Sua presença inevitavelmente aviva 

um braseiro, aumenta o conflito e, como uma espada, volta-o contra si mesmo. Vamos com 

calma e atenção, ouvir o que o Senhor vem nos falar.  

Canto de aclamação: A Palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. 

 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 12,49-53. 

Chave de leitura: 

1. De acordo com o texto, para que Jesus veio ao mundo? 

2. Porque as famílias ficarão divididas? 

3. O que este texto tem a dizer para quem é perseguido por defender a verdade? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L2: O agricultor nos ensina que é preciso ferir a terra se queremos que ela acolha a semente e 

dê muitos frutos. E a terra se deixa ferir pela lâmina do arado, colaborando para a futura 

colheita. Ferida, aerada, revolvida, eis a terra pronta a gerar a vida... De forma semelhante, 

existem rupturas que são necessárias para que a vida encontre um caminho. Rupturas e 

desapegos. A flor, por mais bela que ela seja, é efêmera, ou seja, passageira. Logo seca. Ela 

deve murchar e cair para que o fruto apareça e amadureça. Uma vez maduro, o fruto não pode 

permanecer para sempre sobre a árvore, como sua glória e seu ornamento. O fruto será 

colhido, isto é, arrancado, ou se desprenderá por si mesmo. 

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

L.3. : E se a semente no coração do fruto quer encontrar o caminho da terra, é preciso que ele 

se decomponha e apodreça. E se o grão quer germinar, é preciso que ele morra. Só então ele 

dará fruto. Do contrário, permanece só, estéril, inútil... Como se vê, é uma lei da existência. É 

preciso morrer para gerar a nova vida. Jesus nos alerta para a ilusão de uma espécie de “paz” 

que nos torna estéreis, um tipo de serenidade que nos imobiliza, uma forma de segurança que 
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nos petrifica. É por isso que Jesus desperta a oposição de quem é contrário à vida, é alvo do 

ódio de quem teme as mudanças, sofre o combate de quem não quer um mundo novo.. 

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

L.4. Jesus é um sinal de contradição. Ao se colocar na defesa da vida, ele contraria os que tiram proveito da morte. 

Ao defender os fracos e oprimidos, ele entra em choque com os que pisam e oprimem. Por isso Jesus repete que 

veio trazer fogo sobre a terra e não a paz. Só pode haver paz onde há justiça. Sem justiça, é impossível ter paz. 

Todos nós somos vocacionados a lutar pelo Reino. Vocacionados a defender a vida, a paz. E quando alguém luta 

pela paz, levanta a bandeira da justiça e entra em choque com todos os injustos e corruptos que vivem explorando 

os mais fracos e indefesos. 
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: 

Temos enfrentado dificuldades por defender a vida e a justiça? Dê exemplos? 

 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, ajudai-nos a perseverar na luta pela paz e pela justiça, rezemos: 

Senhor,  fazei de nós um instrumento de vossa paz! 

b) Senhor, que a exemplo de Jesus, os religiosos e religiosas, não desanimem diante das situações de perseguição, 

rezemos: 

c) Senhor, dai-nos sempre disposição para defender os mais pobres e sofredores, rezemos: 

 (Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Lucas 1,39-56 

2. Levantar os nomes de pessoas que hoje lutam pela paz e são perseguidos e rezar por eles.  

3. Procurar oferecer uma ajuda aos mais sofridos de nossa comunidade. 

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos,  

b) Bênção e Cântico final. 
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3º REUNIÃO: A Vocacionada do Pai 
 “Você é bendita entre as mulheres.” (Lc 1, 42) 

 

01. Iniciando nosso encontro 

a) Preparar o ambiente, vela, bíblia, imagem ou figura de Maria. 

b) Canto de um refrão meditativo. 

c) Lembrar a tarefa da semana anterior. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1: Na solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem 

Maria aos céus, elevada e assumida por Deus em corpo e alma, a Igreja atualiza antiga tradição 

que remonta ao Séc. VI, quando a liturgia bizantina já celebrava a festa da “Dormição da Mãe 

de Deus” Os ícones orientais mostram os apóstolos reunidos em torno de Maria, enquanto, em 

segundo plano, Jesus Cristo abraça a alma da Virgem Mãe, sob a forma de uma criança de colo. 

No alto, cercada de anjos, Maria, viva, sobre aos céus. A Igreja reconhece a Virgem Maria como 

“Mãe de Deus” – “não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é 

dela que ele tem o corpo sagrado, Verbo nasceu segundo a carne”. Toda a grandeza da Virgem 

Maria deriva de sua missão única, ao ser escolhida por Deus para gerar na carne o Salvador. 

Vamos ouvir o que o Senhor vai nos falar 

Todos: Ensina Teu povo a Rezar, Maria Mãe de Jesus. Que um dia o teu povo desperta e na certa vai ver a luz! 

(bis) 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 1,39-56. 

Chave de leitura: 

1. Para que Maria sobe as montanhas? 

2. O que acontece quando ela encontra com Isabel? 

3. Também nós comunicamos Deus quando nos encontramos com outras pessoas? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2: Na visitação Isabel pergunta: “De onde me vem esta honra de vir a mim a Mãe do meu 

Senhor?” Ora, o Senhor de Isabel, filha do povo de Israel, era Adonai, o único Deus. Se a Igreja 

lhe dá o título de Mãe de Deus, reconhece seu papel e sua missão insuperável na encarnação 

da Segunda Pessoa da Trindade, por obra do Espírito Santo. De fato, a Bem-aventurada Virgem 

Maria é a ponte pela qual Deus se uniu à humanidade. Jesus Cristo, ao mesmo tempo Deus 

verdadeiro e Homem verdadeiro, unindo duas naturezas – humana e divina – em sua única 

Pessoa, realiza em si mesmo a antiga promessa de uma Aliança entre Deus e os homens. A 

partir de sua encarnação, a família humana entrou em consórcio com a Família divina. Assim, o 

Pai do Filho é nosso Pai. O Filho é nosso irmão. O Espírito do Pai e do Filho habita em nós. 

Cantando: Te amarei, Senhor (bis). Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti (bis). 

L.3: E Maria é a Mulher especial, preparada por Deus para a insigne missão. Como espelho e 

modelo da Igreja, a Mãe de Deus nos ensina e nos anima a ser ponte entre Deus e a humanidade, 
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gerando Cristo para o mundo de hoje e estendendo pontes entre Ele e todos os povos e nações. É 

depois disso que ela exclama: “O Senhor fez em mim maravilhas!” 

Cantando: O Senhor fez em mim maravilhas! Santo, Santo, Santo é seu nome. (bis) 

L.4: Neste mês vocacional, vemos como é importante cada vocação no seio da Igreja. A vocação de ser 

pai e mãe, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação leiga de colocar-se a serviço do Reino. 

Deus nos chama a todos para jogar no time da vida. Devemos descobrir a posição em que jogamos 

melhor, mas não podemos ficar só na torcida. Somos batizados para uma missão. A exemplo de Maria 

devemos dar o nosso sim e com presteza nos colocar a serviço do projeto de Deus. 

Cantando: Maria do sim. Ensina-me a dizer meu sim (bis)  
 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Somos todos chamados a jogar no time de Cristo, temos suado a camisa ou ficamos mais na torcida? Por quê? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, que saibamos ocupar o nosso lugar no seu time serviço da vida, rezemos. 

Todos: Senhor, dai-nos força e coragem! 

b) Senhor, ajudai os nossos jovens a despertarem-se para o serviço missionário em nossa Igreja, rezemos. 

c) Senhor, que nossa caminhada no grupo de reflexão nos leve a aprofundar o sentido de nossa vocação, rezemos. 

(Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima plenário: Lucas 14,1.7-14. 

2. Participar do plenário e motivar a participação de quem não está indo. 

3. Rezar sempre pelas vocações. 

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos,  

b) Bênção e Cântico final. 
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PLENÁRIO: “Comprometer-se com Jesus”. 
 

Tome a sua cruz! 

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 

De início, é preciso reconhecer: a palavra “cruz” desperta em nós uma reação muito negativa. A imagem da cruz – 

o simples som da palavra! – provoca uma espécie de repulsa, uma contração neuromuscular, uma espécie de 

instinto de fuga. Sentimos a cruz como algo a ser evitado ou, no mínimo, tolerado entre as coisas inevitáveis da 

condição humana. Por isso mesmo, desde o início, Jesus Cristo não iludiu ninguém, deixando claro que seu 

seguimento implicaria na aceitação de uma CRUZ. E não é preciso grande capacidade intelectual para perceber o 

óbvio: a mensagem do Evangelho, que bateu de frente com os interesses de Herodes, de Pilatos e do Sumo 

Sacerdote, continua a se chocar com a sociedade de consumo, hedonista e materialista, cujo ídolo de plantão é o 

dinheiro. Vamos ouvir o que o Senhor vem nos falar. 

 

Chave de leitura: Lucas 14,1.7-14 

a) O que Jesus recomenda no caso de uma festa? 

b) O que ele recomenda a respeito de dar uma festa?  

c) Seguimos essas recomendações, hoje? Por quê? 

 

Chega a ser uma espécie de inocência infantil pretender seguir de verdade a Jesus Cristo sem 

sofrer pressões, injúrias e prejuízos materiais. Ilusão maior é pretender aplausos e vantagens 

por obedecer aos ditames do Evangelho. A única recompensa pela fidelidade a Jesus é a CRUZ. 

Não fosse assim, Jesus de Nazaré não teria fechado o leque das Bem-aventuranças com estas 

palavras: “Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem e 

disserem, falsamente, contra vós toda a espécie de mal”. (Mt 5,11.) Seguir a Jesus é escolher os 

últimos lugares, é dar festa para os pobres que não tem como retribuir. Eis a nossa vocação... 

 

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. 


