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INTRODUÇÃO AO ROTEIRO  

Este mês vamos voltar nossa atenção aos ensinamentos do nosso Papa Francisco na sua carta 

encíclica Laudato Si (Louvado Seja). Este documento convoca o mundo inteiro, também em ambientes 

políticos e científicos além de toda nossa Igreja, para um cuidado maior com nosso planeta, nossa “Casa 

Comum”.  

Vamos olhar mais de perto o capítulo III: “A Raiz Humana da Crise Ecológica”. O poder assustador 

do avanço da tecnologia, toda ela a serviço da exploração dos bens do nosso planeta, visando maiores 

lucros, está na base de toda a crise ecológica. Assim, é preciso que a sociedade se torne consciente deste 

fato, que está frustrando tantos esforços feitos por grupos militantes e pessoas de boa vontade que 

querem zelar do nosso planeta. Já os gritos soltos, nas beiras do Rio Doce morto, fazem parte da 

experiência pessoal de centenas de membros dos nossos grupos de reflexão. 

Os evangelhos dos domingos deste mês vão nos iluminar e animar a ficar de olhos abertos e 

ouvidos aguçados, neste mundo de tamanha manipulação, sempre atentos ao que nosso Mestre Jesus 

pede de nós. Temos uma missão a realizar em todo o nosso viver: zelar pela vida e pela natureza. 
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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: Uma Igreja Samaritana 

 “Vá e faça a mesma coisa.” (Lc 10,37) 

 

01. Iniciando nosso encontro:  

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

natureza. 

b) Acolhida dos participantes. 

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

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA: 

L.1.: A misericórdia  deve ser o marco de toda vida cristã. Já faz oito meses que a Igreja está caminhando 

no Ano da Misericórdia, convocado pelo nosso querido Papa Francisco, homem vibrante em 

misericórdia. O Evangelho deste domingo, (10/07) que nos vêm da boca do próprio Mestre Jesus, com 

certeza, nos servirá como forte provocação e estímulo. Vamos ouvir o que o Senhor vem nos falar. 

Cantando: Envia tua Palavra, Palavra de salvação, / que vem trazer esperança, / aos pobres libertação. 

(bis) 
 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 10,25-37.  

Chave de leitura:  

1. Qual a atitude do sacerdote e do levita? 

2. Qual a atitude do Samaritano? 

3. O que Jesus pede ao doutor da lei? 

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

 

04. Comentário do tema da reunião 

L.2.: Nesta parábola tem três atitudes básicas: o ladrão vem e age assim: “o que é seu é meu” e leva os pertences 

do viajante e deixa quase morto á beira do caminho. A segunda atitude é do sacerdote e levita: “o que é meu é 

meu”, e vão embora sem socorrer o necessitado. A terceira atitude é do samaritano: “o que é meu é seu” e fez 

tudo ao seu alcance para socorrer o homem caído. Essas atitudes também refletem o nosso posicionamento 

diante da natureza. Uma grande maioria age como os ladrões e irresponsavelmente desmatam, poluem e fazem 

todo tipo de agressão à natureza visando a penas o lucro: “o que é da natureza é meu”. Outros ficam indiferentes 

a tudo, não se importam com nada e às vezes pensam que nunca serão atingidos pelas conseqüências dos maus 

tratos à natureza é como se dissessem: “o que é meu é meu”.  Por fim temos as pessoas mais conscientes, mais 

comprometidas e responsáveis, preocupados com o futuro do nosso planeta e fazem de tudo para salvá-lo: “O que 

é meu é seu”, são os samaritanos de nossa casa comum. 

Cantando: Eu vim para que TUDO tenha vida. Que TUDO tenha vida plenamente. (bis) 

L.3.: No terceiro capítulo da Carta Encíclica “Laudato Si´”, o  papa Francisco alerta para a raiz humana da 

crise ecológica, pela qual o nosso planeta está passando. Após dois séculos de ondas enormes de 

mudanças na ciência, na tecnologia, na medicina e nas comunicações, elas se tornaram “um poder 

tremendo sobre toda a humanidade”. E mais: “O homem moderno não está preparado para o uso 

correto dessas tecnologias e para o controle do poder que exercem sobre ele mesmo. Diante dessa 
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situação de domínio tecnológico, que não visa propriamente a utilidade e nem o bem estar, ficam 

reduzidas a capacidade de decisão, a liberdade e o espaço para a criatividade alternativa dos indivíduos. 

Cantando: Eu vim para que TUDO tenha vida. Que TUDO tenha vida plenamente. (bis) 

L.4.: Estão se fortalecendo, nos últimos tempos, as vozes por uma Igreja samaritana, em especial a partir 

de inúmeros pronunciamentos do Papa Francisco. “A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor 

misericordioso e compassivo”. Já no documento de Aparecida, no numero 397, lemos: “A nossa opção 

pelos pobres corre o risco de ficar em plano teórico ou meramente emotivo, sem verdadeira incidência 

em nossos comportamentos e decisões. (...) Solicita-se dedicarmos tempo aos pobres, prestar a eles 

amável atenção, escutá-los com interesse, acompanhá-los nos momentos difíceis, escolhê-los para 

compartilhar horas, semanas, anos de nossa vida e procurando, a partir deles, a transformação da sua 

situação”. 

Cantando: Eu vim para que TUDO tenha vida. Que TUDO tenha vida plenamente. (bis) 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Diante da Natureza temos agido como bons samaritanos? Por quê? Em que podemos melhorar? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, que a exemplo do samaritano saibamos cuidar da nossa Mãe natureza que dá sinais de agonia e morte. 

Rezemos:   

Todos: Senhor, que sejamos verdadeiros samaritanos.   

b) Senhor que saibamos ouvir os apelos do Papa Francisco e lutar pela defesa de nosso planeta. Rezemos: 

c) Senhor que saibamos apoiar e valorizar as iniciativas de defesa e preservação da natureza. Rezemos: 

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA: 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Lucas 10,38-42.  

2. Descobrir e partilhar as ações de nosso município a favor da preservação da natureza. 

3. Procurar participar das atividades da comunidade. 

 

09. ENCERRAMENTO: 

a) Avisos 

b) Canto / Bênção final 
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2ª REUNIÃO: Escolher a melhor parte 

 “Maria escolheu a melhor parte” (Lc 10,42) 

 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO 

a) Preparando o ambiente: Bíblia, vela acesa, flores naturais. 

b) Acolhimento alegre e amigo. 

c) Lembrar os compromissos da última reunião. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1. Parece que, em geral, todos nós somos mais Martas do que Marias: falamos, pensamos, achamos  tudo 

igual ao nosso redor. É só trabalhar, produzir, ganhar, para depois comprar e consumir: “todo mundo 

faz”... Mas será esse o principal sentido da vida humana e a garantia para um bom futuro do mundo no 

qual vivemos? Jesus e o papa Francisco nos apontam pistas diferentes. Vamos com calma e atenção, ouvir o 

que o Senhor vem nos falar.  

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

 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 10,38-42. 

Chave de leitura: 

1. Com que Marta de ocupava? 

2. Qual a atitude de Maria? 

3. Hoje, somos mais parecidos com Marta ou com Maria? Por quê? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L2: Jesus se dirige a Marta com carinho, duas vezes lhe  falando o seu nome. De certa maneira, ele quer 

lhe dizer: “Aproveite da minha presença, relaxe e venha me escutar; neste momento, isto é mais 

importante e o melhor para você, do que todo esse serviço”. Todos nós estamos precisando de espaços 

para conhecer e escutar Jesus e nos alimentar do seu Evangelho, senão nos tornamos meros funcionários 

afobados, vazios do Espírito. O que caracteriza o verdadeiro discípulo é que ele se encontre sentado aos 

pés do Mestre, atentamente acolhendo o que Ele diz, alimentando-se de Seus ensinamentos. É isso 

mesmo que nós desejamos fazer nas nossas reuniões de reflexão. 

Cantando: Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. / O seu coração é repleto de 

amor, Deus mesmo é seu alimento. 

L.3. : No meio da sua encíclica Laudato Si’ sobre o cuidado da casa comum, isto é do planeta no qual 

vivemos, o papa Francisco alerta sobre outro tipo de “andarmos nervosos e agitados com muita coisa”. 

Fala sobre a doutrina principal do mundo: que tudo depende do crescimento da economia e, por isso, o 

mais importante será produzir sempre mais. Consequentemente, as pessoas que valem mais são aquelas 

que produzem mais. Daí, o medo de perder o serviço faz com que as pessoas se disponham a viver numa 

verdadeira exploração, sofrendo crise de forte estresse. 
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Cantando: Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. / O seu coração é repleto de 

amor, Deus mesmo é seu alimento. 

L.4. Segundo o ensinamento do Papa Francisco, cada ser humano e a humanidade toda, “Deveria ter um 

olhar diferente ao modelo do avanço tecnológico, um pensamento, uma política, um programa 

educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que ponham resistência a modelo do avanço... Não 

haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo.... Quando não se reconhece a 

importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, dificilmente se saberá 

escutar os gritos da própria natureza” (Palavras do papa Francisco na Laudato Si’). 

Cantando: Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. / O seu coração é repleto de 

amor, Deus mesmo é seu alimento. 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Temos consciência de que somos parte da natureza e de que os maus tratos a ela nos prejudicam? Cuidamos 

dela? Por quê? 

 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, abre nossos olhos e nossa mente para reconhecer que somos parte da natureza e que nosso futuro 

depende dela, rezemos: 

Ouvi-nos Senhor, e fazei-nos zelosos com a natureza! 

b) Senhor, que a exemplo de Maria, saibamos escolher a melhor parte que é cultivar e guardar a natureza, 

rezemos: 

c) Senhor, dai-nos sempre disposição para oferecer o melhor de nós na defesa e preservação da vida, rezemos: 

 (Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Lucas 11,1-13. 

2. Fazer uma visita a quem tem um trabalho de preservação da meio ambiente e conhecer de perto suas práticas?  

3. Convidar 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: Rezar e zelar pela vida 
 “Senhor, ensina-nos a rezar.” (Lc 11,1b) 

 

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: Certo dia, observando Jesus em oração, os discípulos ficaram impressionados. Por isso pediram: 

“Senhor, ensina-nos a rezar!” A resposta do Mestre foi o Pai Nosso. É o modelo para toda oração do 

cristão. Não é uma oração entre muitas outras; é a oração dos discípulos de Jesus, a oração da Igreja. 

Nesta oração podemos descobrir e expressar os desejos mais íntimos de Jesus e as suas aspirações mais 

profundas. Que, neste nosso encontro, o Espírito Santo nos ajude para rezarmos esta oração muito mais 

conscientes! Vamos ouvir o que o Senhor vai nos falar 
 

Todos: A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós! (bis) 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 11,1-13.. 

Chave de leitura: 

1. O que Jesus diz sobre a insistência na oração? 

2. Qual a garantia de que Deus nos atenderá? 

3. Que tempo nós temos dedicado à oração? Esse tempo é suficiente? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2: Rezar e zelar da vida: são duas faces de uma mesma moeda. Jesus nos convida para sempre nos 

dirigirmos ao Pai através da oração. Ele nos atenderá, mas é preciso ser insistente, perseverar na oração. 

Nestes nossos tempos de muita indiferença e crise da fé, devemos continuar a pronunciar com nossos 

lábios e o nosso coração essa oração que o próprio Jesus nos ensinou. Assim, nós podemos evitar cair no 

mundo do mal e da violência. Também, esta oração vai nos fortalecer para enfrentarmos os desafios e as 

dificuldades do nosso dia a dia. E, assim rezando, vamos crescer na estatura de discípulos.  
Cantando: Te amarei, Senhor (bis). Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti (bis). 

L.3: O papa Francisco nos fala da necessidade de nos abrimos a Deus. Ele fala na “abertura a um “tu” 

capaz de conhecer, amar e dialogar. Esta continua ser a grande nobreza da pessoa humana... Com efeito, 

não se pode ter uma relação com o ambiente, independente da relação com as outras pessoas e com 

Deus”. Essas palavras, contidas no artigo 119 da Laudato Si’, nos querem lembrar que os nossos cuidados 

com o meio ambiente fazem parte do nosso amor fraterno e do nosso amor a Deus. Lembremos São 

Francisco de Assis, que falava para as criaturas! 
Cantando: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. 
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L.4: As pessoas estão tomando consciência de que o progresso da ciência e da técnica não equivalem 

(não são o mesmo) ao progresso da humanidade. Os caminhos fundamentais para um futuro feliz são 

outros. Não podemos renunciar a perguntar-nos pelos fins e o sentido de tudo “(LS 113). “Não só a terra 

foi dada ao homem, mas o próprio homem foi dado a si mesmo. Ele deve respeitar a intenção original do 

Criador. Que tudo deve servir para o bem: a natureza sim, mas o homem também!” (LS 115).   

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 (cf. Am 5, 24).  
 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Nosso modo de rezar tem nos levado a ser mais cuidadosos com a preservação da vida no planeta? O que ainda 

falta? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, nosso Pai, que sejamos realmente irmãos uns dos outros aprendendo a amar e perdoar de verdade, 

rezemos. 

Todos: Pai nosso, atendei-nos! 

b) Senhor, fazei-nos mais zelosos com nossa irmã terra, rezemos. 

c) Senhor, que nossa caminhada no grupo de reflexão nos leve a ser verdadeiros discípulos missionários, rezemos. 

(Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima plenário: Lucas 12,13-21. 

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

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos,  

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

E para quem ficará o que nós acumularmos? 
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 

Na época de Jesus, existia uma grave crise econômica e social na Galileia. Nas cidades de Séforis e 

Tiberíades, vivia-se em riqueza luxuosa, enquanto nas aldeias a fome e a miséria cresciam a cada dia. Os 

camponeses estavam com pequenas terrinhas ou sem terra alguma; eles não precisavam de celeiros ou 

galpões para estocarem as suas colheitas. Entre o mundo dos pobres e aquele dos ricos,  existia um 

abismo intransponível. Parecia loucura pensar em outra realidade. É sobre isso que fala o Evangelho do 

domingo que vem. 
 

Chave de leitura: Lucas 12,13-21 

a) Que cuidado Jesus recomenda? 

b) Em nossos dias existem pessoas parecidas com o homem da parábola?  

c) Em que o texto nos ajuda no seguimento a Jesus? 

 

Esta parábola desmascara uma grande realidade: o rico não se considera um monstro, ele só faz “o que 

todo mundo faz”. Para ele não existe outro horizonte, ele nem é capaz de imaginar outra maneira de 

administrar a sua grande colheita, que podem ser frutos do campo ou contas bancárias. São todas 

minhas e só minhas! Têm muitos pobres por ali. Ah, é!? Eu não sou louco! Mas Jesus acha que seja louco 

sim. Ao morrer, todas estas riquezas acumuladas não lhe servem mais para nada. São João Crisóstomo, 

refletindo sobre este evangelho, foi mais radical: “Você guarda dinheiro no banco é porque não precisa 

dele. Ele pertence aos pobres! Você amontoa roupas no armário, é porque não precisa mais delas. Elas 

pertencem aos pobres!” 
 

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. 


