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Roteiro  para  os Grupos  de  Reflexão 

TEMA: Praticar a justiça, amar a misericórdia  

e caminhar com Deus! 
Roteiro de Reflexão – Outubro 2016 
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INTRODUÇÃO AO ROTEIRO  

Caro amigo, amiga, companheiros de fé. Em meio aos nossos desafios, caminhamos cheios de esperança. Esperança 

que germina de nossa fé em um Deus que é Deus da vida. Nossa fé nos faz acreditar que o amanhã poderá ser 

sempre melhor. Porque somos animados por Deus a cuidar do que Ele nos deixou como um grande presente, sem o 

qual não conseguimos sobreviver: o meio ambiente. 

Neste mês, missionário nosso olhar se volta para o capítulo V da Carta Encíclica Laudato Si' do Papa Francisco. Onde 

iremos refletir sobre a nossa missão de diálogo na política internacional; a transparência nas decisões; política e 

economia para plenitude humana. Tudo isso, iluminados pelo Evangelho, Palavra viva de Deus. 

Desejamos ao seu grupo uma frutuosa reflexão; que produza em todos maior empenho no que se refere ao cuidado 

com o nosso meio ambiente, dom de Deus que temos a missão de cultivar e guardar e zelar pela sua constante 

preservação. Nossa vida depende do meio ambiente em que vivemos. Preservá-lo é preservar a nós mesmos é dar 

condições para que a humanidade seja feliz neste planeta. 

 

Oração Inicial: 

1. Animador: Rezemos esta oração do Papa Francisco (Cf. Laudato Si',246): 

Leitor 1: Nós vos louvamos, Pai, / com todas as criaturas / que saíram da vossa mão poderosa./ São vossas e estão 

repletas de vossa presença e da vossa ternura. 

Todos: Louvado sejais! Filho de Deus, Jesus! / Por vós foram criadas todas as coisas. 

L2: Fostes formado no seio materno de Maria, / fizestes-Vos parte desta terra, / e contemplastes este mundo / com 

olhos humanos. / Hoje estais vivo em cada criatura / com a vossa glória de ressuscitado. 

T: Louvado sejais! Espírito Santo, / que, com a vossa luz, / guiais este mundo para o amor do Pai / e acompanhais o 

gemido da criação. 

L1: Vós viveis também nos nossos corações, / a fim de nos impelir para o bem. / Louvado sejais! Senhor Deus, Uno e 

Trino, / comunidade estupenda de amor infinito, /ensinai-nos a contemplar-Vos / na beleza do universo, / onde tudo 

nos fala de Vós. 

T: Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão / por cada ser que criastes. 

L1: Dai-nos a graça de nos sentirmos / intimamente unidos / a tudo o que existe. / Deus de amor, / mostrai-nos o 

nosso lugar neste mundo / como instrumentos do vosso carinho / por todos os seres desta terra, / porque nem um 

deles sequer / é esquecido por Vós. 

T: Iluminai os donos do poder e do dinheiro / para que não caiam no pecado da indiferença, / amem o bem 

comum, promovam os fracos, / e cuidem deste mundo que habitamos. 

Animador: Os pobres e a terra estão bradando: / Senhor, tomai-nos / sob o vosso poder e a vossa luz, / para 

proteger cada vida, / para preparar um futuro melhor, / para que venha o vosso Reino / de justiça, paz, amor e 

beleza. 

T: Louvado sejais! / Amém. 

 

 

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

“Deus onipotente e misericordioso, / Desejamos ler a Bíblia e entender vossa Palavra, / que é luz e segurança para 

nossos passos. 

Que o Espírito Santo nos ilumine / a fim de que possamos compreender o que dizem as Escrituras. / Que possamos 

sentir durante esta leitura / o coração ardente, como os discípulos no caminho de Emaús.  

Que possamos encontrar sentido coragem, / esperança e rumo para nossa vida, / para a vida de nossa família / e 

para a vida de nossa comunidade.  
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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! 

 
(Roteiro Preparado pela equipe diocesana da Diocese de Caratinga – MG) 
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1ª REUNIÃO: O diálogo sobre o meio ambiente 
“Jesus, Mestre, tem piedade de nós!” (Lc 17,13) 

 

 

01. Iniciando nosso encontro:  

a)  Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, uma planta viva e 

um copo de água potável. 

b)  Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c)  Oração do Espírito Santo 

d) Lembrar a tarefa da última reunião e partilhar. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA: 

L.1.: A Palavra tem o poder de abrir os olhos. Quando esta Palavra está comprometida, ela faz a gente ver além. A fé 

do leproso samaritano é o ponto alto da narrativa. É fé madura: nasce da esperança, cresce na obediência à Palavra 

de Jesus. Com a experiência de enxergar, sua vida chega à plenitude, ao reconhecer que, em Jesus, o amor de Deus 

leva os homens a viverem na alegria, no louvor, no agradecimento. Vamos, com calma e atenção, ouvir o que o 

Senhor vem nos falar. 

Cantando: Eu vim para escutar... / Tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor. 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 17,11-19. 

Chave de Leitura: 

1. O que fizeram os leprosos ao verem Jesus? 

2. Que atitude teve Jesus diante do sofrimento dos leprosos?  

3. Por que será que os outros nove leprosos não voltaram a Jesus para agradecer? 

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

 

04. Comentário do tema da reunião 

L.2.: Vemos a alegria do ex-leproso samaritano quando se viu curado. Jesus cura todos eles, para que eles possam 

voltar a residir em suas aldeias e viver de novo com sua Família. Os que eram judeus foram depressa ao Templo, para 

receberem o documento que lhes permitiria voltar para casa. Mas o que era samaritano, ouviu a voz da gratidão 

falando bem mais alto e voltou a Jesus para lhe agradecer. E recebeu de Jesus a cura completa, do corpo e da alma. 

“Levanta-te e vai! A tua fé te salvou!” 

Cantando: Te amarei, Senhor (bis), eu só encontro a paz e a alegria bemperto de Ti (2x). 

 

L.3.: O discípulo missionário vem seguindo os apelos do Papa Francisco. Em definitivo, precisamos de diálogo, acordo 

com os governantes, para prevenir os problemas mais graves, que acabam por afetar a todos. Diz o Papa: O 

movimento ecológico mundial já percorreu um longo caminho, enriquecido pelo esforço de muitas organizações da 

sociedade. Graças a tanta dedicação, as questões ambientais têm estado cada vez mais presentes no diálogo, na 

agenda pública dos governantes. Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável (Cf. LS 166-167). 

Cantando: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua 

vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor!. 
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L.4.: Recado do Papa Francisco: “Uma vez que os efeitos das mudanças climáticas se farão sentir durante muito 

tempo, mesmo que agora sejam tomadas medidas rigorosas, alguns países com escassos recursos precisarão de 

ajuda para se adaptarem a efeitos que já estão se produzindo e afetam as suas economias. Quanto mais houver 

emissão de gases com efeito de estufa, provenientes da industrialização, maior é a responsabilidade do país a que se 

refere, para a solução dos problemas que ele causou. A redução dos gases com efeito de estufa requer honestidade, 

coragem e responsabilidade, sobretudo dos países mais poderosos e mais poluentes” (LS). 

Cantando: Vai missionário, vai evangelizar! / De um jeito novo, novo jeito de amar. / E fazei ecoar a Palavra de 

Deus na vida do povo! (Bis).. 

 

L.5. “A lógica que dificulta a tomada de decisões para inverter a tendência ao aquecimento global é a mesma que 

não permite cumprir o objetivo de erradicar a pobreza. Precisamos de uma reação global mais responsável, que 

implique enfrentar a redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres”.  

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

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

A cada dia estamos mais zelosos ou mais descuidados com a natureza? Por quê? Em que podemos melhorar? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) A fim de que nosso grupo de reflexão se torne cada vez mais comprometido com a obra criada por Deus, rezemos. 

Todos: Escutai, Senhor, a nossa 

prece! 

b) Para que tenhamos coragem de assumir uma vida coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, rezemos. 

c) Para que se concretize o diálogo sobre o meio ambiente, na política internacional, rezemos. 

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA: 

a) Procurar ler algo do documento do Papa Francisco sobre o cuidado com nossa Casa Comum. 

b) Visitar uma família ou pessoa doente e deixar uma mensagem de esperança. 

c) Ler em casa a passagem bíblica da próxima reunião: Lucas 18,1-8. 

 

09. ENCERRAMENTO: 

a) Avisos 

b) Canto / Bênção final 
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2ª REUNIÃO: Diálogo e transparência nas decisões 
“Vocês são gente que devora a carne do meu povo.” (Mq 3,3) 

 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, planta viva. 

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Espírito Santo 

d) Lembrar a tarefa da semana anterior 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1. O Evangelho do próximo domingo nos mostra que precisamos ser 

conscientes e perseverantes, quando estamos insatisfeitos com a situação 

presente. Por isso não podemos desanimar, do contrário jamais conseguiremos alcançar alguma coisa. Deus sempre 

atende aqueles que, através da oração perseverante, testemunham a esperança pela prática do amor.. 

Cantando: Aleluia! Aleluia! Como o Pai me amou, assim também eu vos amei! / Aleluia! Aleluia! Como estou no 

Pai, permanecei em mim! 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 18,1-8. 

Chave de Leitura:  

a) Qual foi a intenção de Jesus ao contar a parábola da viúva?  

b) A quem Deus fará justiça?  

c) Temos sido insistentes para tentar resolver o problema ambiental de nossa Casa Comum, pelo menos na nossa 

Comunidade? 

4. O que este texto tem a dizer para o povo de nossas comunidades, hoje? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2. É necessário rezarmos sempre, sem nunca desistir. A viúva da parábola foi tão insistente, que o juiz atendeu ao 

seu pedido, para lhe evitar maiores aborrecimentos. E Deus, que é misericordioso, não fará justiça aos filhos que 

clamam pela sua ajuda? 

Cantando: Vai trabalhar pelo mundo a fora! / Eu estarei até o fim contigo! / Está na hora, o Senhor me chamou! / 

Senhor, aqui estou! 

 

L.3. Quando alguma empresa quer montar uma fábrica ou uma indústria em uma localidade, todos ficam alegres, 

porque vai trazer mais empregos e mais riqueza. A Laudato Si' está nos alertando para a outra parte: os perigos que 

podem acontecer com isso: “A previsão do impacto ambiental dos empreendimentos e projetos requer processos 

políticos, transparentes e sujeitos ao diálogo”. Por exemplo: se vão fazer uma represa no rio, para construir uma 

usina: aquilo vai causar mudanças no ambiente todo, até destruir a localidade, com promessa de construir outra em 

outro lugar. 

Cantando: O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a ceifar. A ceifar, o Senhor me chamou, Senhor, 

aqui estou! 
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L.4. E o Papa nos lembra que esses estudos e diálogos têm de ser feitos antes. Por exemplo: o desastre da Samarco, 

em Mariana. As mineradoras trouxeram muito emprego, muita riqueza para o município, mas não foram discutidos 

antes os perigos que elas traziam, como aconteceu com o rompimento das barragens. Teriam que ter analisado 

antes os possíveis efeitos bons e maus dessas mudanças: na saúde física e mental das pessoas, na economia local, na 

segurança. “Há projetos que podem afetar profundamente a qualidade de vida de um lugar, como a poluição 

acústica (muito barulho), a redução do horizonte visual e a perda de valores culturais”. E temos de ter prioridades, 

como para a água, que é um recurso escasso e indispensável. 

Todos: Inundai-nos de paz, Senhor, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. 

 

L.5. Fato da vida: Durante uma reunião do Grupo de Reflexão, na casa do casal Manoel e Nadir, um fato interessante 

eles nos contaram. Que há no terreno deles uma mina que jorra água e se formou um córrego. Seus filhos cresceram 

amando e cuidando daquele local de água fresca e saudável. Em certo tempo, perceberam que a água estava 

minguando e secando. Tristes e procurando a causa, viram um plantio de eucalipto a trezentos metros. Investiram 

então na fonte, replantando bananeiras, e limpando as margens. E, rapidamente, voltou a correr água e hoje o 

pequeno córrego abastece três famílias. A natureza clama por amor. 

Cantando: Eu te peço desta água que tu tens, / És água viva, meu Senhor. Tenho fome, tenho sede de amor / E 

acredito nesta fonte de onde vens.  

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Diante do cuidado com a natureza, nossa comunidade está dando bom exemplo ou mau exemplo? Por quê?  

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

Para que sejamos solidários com nossa Mãe Natureza, deixando-a seguir o seu percurso natural, rezemos. 

T: Dai-nos, Senhor, perseverança no cuidado da Natureza! 

b) Para que saibamos ouvir os apelos que Deus nos faz, por meio do Papa Francisco, rezemos. 

c) Para que nosso grupo de reflexão seja uma escola de fé e ação para todos nós, rezemos.  

(Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Lucas 18,9-14. 

2. Participar das celebrações do Mês Missionário em sua Comunidade, fazendo, no Dia das Missões, a sua doação 

com generosidade. 

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos, b) Bênção e Cântico final. 



 8 

 

3º REUNIÃO: Política e economia em diálogo 
“Pois quem se exalta será humilhado” (Lc 18,14) 

 

01. Iniciando nosso encontro 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, algo que lembre o meio ambiente.  

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Divino Espírito 

d) Partilhar a tarefa da semana anterior 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

Leitor 01: O evangelho do próximo domingo nos chama a atenção para que 

reconheçamos que somos pequenos diante de Deus, que somos pecadores. Só a misericórdia infinita de Deus nos 

salvará. 

Cantando: Misericórdia, Senhor, Misericórdia! 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 18,9-14. 

Chave de Leitura: 

1. Por que só o cobrador de impostos voltou justificado? 

2. O que Jesus quis dizer com a frase: “Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado?”. 

3. Com quem mais nos identificamos: com o cobrador de impostos ou com o fariseu? 

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

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2: Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Esta intimidade com o Senhor nos torna capazes de permanecermos 

na sua presença, de nos mergulharmos no seu infinito amor e compreendermos que todo discípulo precisa aceitar a 

vontade divina, isto é, de vivermos, segundo os seus ensinamentos. Nossa oração precisa nos levar a colocar-nos 

com humildade, diante do Pai da Misericórdia, pedindo perdão de nossas faltas e suplicando sua ajuda para 

corrigirmos nossos defeitos. 

Cantando: Eis o tempo de conversão! / Eis o dia da salvação! / Ao Pai voltemos, juntos andemos! / Eis o tempo de 

conversão! 

 

L.3: A política e a economia devem caminhar juntas. Pensando no bem comum, é preciso que estejam em diálogo e 

se coloquem decididamente ao serviço da vida no planeta, especialmente da vida humana. “O que não se enfrenta 

com energia é o problema da economia real, aquela que torna possível, por exemplo, que se diversifique e melhore a 

produção, que as empresas funcionem adequadamente, que as pequenas e médias empresas se desenvolvam e 

criem postos de trabalho”. 

Cantando: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo. / No olhar do homem a certeza do irmão: 

Reinado do povo. (Bis). 

 

L.4: O ambiente, onde convivemos, é um dos bens que devemos defender ou promover adequadamente. Os 

problemas não se resolvem apenas com o crescimento dos lucros das empresas ou dos nossos. O que se espera das 
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empresas e de cada um de nós é que reconheçamos os nossos eventuais erros e encontremos formas de 

convivermos com o meio ambiente, orientados para o bem comum. Quando se colocam estas questões relativas ao 

meio ambiente, no que diz respeito à degradação e regeneração da natureza, algumas pessoas reagem, afirmando 

que isto fará parar o progresso. Porém, com a degradação ambiental, só haverá prejuízo e pouco desenvolvimento 

humano. 

Cantando: A ti meu Deus, que és bom e que tens amor, / ao pobre, ao sofredor, vou servir, esperar. / Em ti, 

Senhor, humildes se alegrarão, / cantando a nossa canção, de esperança e de paz! 

 

L5: E qual é o lugar da Política? Precisamos de uma Política que pense com visão ampla. Muitas vezes, a própria 

política é responsável pelo seu descrédito, devido à corrupção e à falta de boas políticas públicas. Política e 

economia se culpam uma à outra, pela pobreza e pela degradação ambiental. Muitas vezes, o que menos interessa 

às duas partes é preservar o meio ambiente e cuidar dos mais fracos. 

Cantando: A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. / A tua bondade infinita, me perdoar. / Vou ser o teu seguidor / 

e te dar o meu coração. / Eu quero sentir o calor de tuas mãos. 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

O envolvimento com a Política ajuda ou atrapalha a defesa do meio ambiente? Por quê? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, que neste mês missionário nossas forças sejam renovadas, com a certeza de que Jesus caminha conosco, 

rezemos. 

Todos: Senhor, fazei de nós vossos missionários! 

b) Para que Deus nos ajude a viver, com alegria e responsabilidade, essa bonita missão que é cuidar do planeta Terra, 

a nossa Casa Comum, rezemos. 

c) Deus Criador, para que saibamos assumir os compromissos para com a criação, os compromissos que a vossa 

Palavra nos propõe, rezemos.  

(Outras preces espontâneas) 

 

08 – Tarefa Concreta: 

1. Ler em casa o texto para nosso plenário: Lucas 18,9-14. 

2. Motivar a todos para a participação do Plenário da comunidade.  

3. Combinar com o grupo um gesto missionário a ser realizado por todos. 

 

09. ENCERRANMETO  

a) Avisos,  

b) Bênção e Cântico final. 

 



 10 

PLENÁRIO: “Hoje a Salvação entrou em sua casa”. 

 
Jesus estava percorrendo os povoados em sua ação missionária e ao que parece, a fama de suas atitudes e de seu 

ensinamento o precediam. Todos queriam vê-lo, tocá-lo, estar com ele e ouvir suas palavras de vida e verdade. Isso 

também aconteceu ao Zaqueu, pequeno em estatura, possuidor de uma riqueza considerável e com o coração 

inquieto, desejoso de ver Jesus. Para isso teve de procurar um lugar mais alto e Jesus, que conhece o coração das 

pessoas, o surpreendeu com um convite inesperado. Vamos, com calma e atenção, ouvir o que o Senhor vem nos 

falar. 

 

B. O que o texto diz em si. 

Ler na Bíblia: Lucas 19,1-10. 

Chave de Leitura: 

1. O que Zaqueu teve de fazer para ver Jesus? 

2. Qual a atitude de Jesus diante de Zaqueu e qual a atitude da multidão? 

3. Qual a decisão tomada por Zaqueu? 

4. O que este texto nos diz sobre a salvação dos ricos? 

 

- O convite inesperado da parte de Jesus revela para Zaqueu a novidade do Reino e desperta nele uma ação também 

inesperada, sobretudo para a multidão que, nessas alturas já condenava Jesus por comer na casa de publicanos que 

eram mal vistos pelo povo judeu. Zaqueu abre-se para uma atitude misericordiosa e justa. Misericordiosa porque 

decide repartir metade dos bens para os pobres e justa por decide devolver com correção o que havia adquirido 

injustamente. Com isso ele revela, com clareza, o caminho de salvação para o ricos. É o conjunto destas atitudes: 

abertura de coração, misericórdia e justiça que lhes abrem as portas do Reino. É assim que Jesus proclama Zaqueu 

como bem-aventurado ao lhe afirmar: “Hoje a salvação entrou nesta casa”. Assim, Zaqueu que estava perdido, foi 

salvo. 

Cantando: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E tudo o mais vos será acrescentado. Aleluia!  

 

Apresentar 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. 

Conclusão Concreta: ao término do plenário, apresentar algum gesto concreto para a comunidade realizar, durante 

o mês. 

Preces Espontâneas, Pai nosso e Ave Maria. 

A comunidade pode também fazer um gesto de partilha fraterna no final do plenário. 

Encerramento. 

a) Avisos, b) Bênção e Cântico final. 


