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INTRODUÇÃO AO ROTEIRO  

Estamos no mês de junho, mês do coração de Jesus. Ele nos chama ao seu seguimento a todo 

momento. Porém, somos especialistas em arrumar desculpas e encontramos maneira de justificar ? A 

expressão “seguir Jesus” é sinônimo de ser discípulo. Implica “caminhar para Jerusalém” enfrentando 

riscos, hostilidades, perseguições e morte. Morrer com Jesus significa também ressuscitar com ele. 

Já no fim de sua atividade na Galileia, Jesus logo inicia sua caminhada para Jerusalém, onde 

realizará sua missão, dando a vida por todos nós. Somos todos chamados a seguir Jesus mais de perto e a 

ter um coração semelhante ao dele no dia a dia.  

Boa reunião para todos nós. 
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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: Amar mais 

“Qual deles amará mais?” (Lc 7,42b) 

 

01. Iniciando nosso encontro:  

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

perdão. 

b) Acolhida dos participantes. 

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

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA: 

L.1.: Estamos num ambiente de refeição, sinal de comunhão de vida. O tema é a conversão e o perdão. Quer 

ilustrar a misericórdia de Jesus para com os pecadores (a prostituta) que, arrependidos, trazem sua fé em gestos 

de amor. Aparece uma mulher conhecida como prostituta e traz um frasco de alabastro com perfume. Os gestos 

da mulher, já discriminada, não é compreendido pelos líderes religiosos que se dizem sabedores da Lei . Vamos 

ouvir o que o Senhor vem nos falar. 

Cantando: Palavra de Salvação, somente o céu tem pra dar. :/Por isso meu coração, se abre para escutar. (bis) 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 7,36 – 8,3.  

Chave de leitura:  

1. Qual a atitude a mulher? 

2. Como reage o fariseu? 

3. Como Jesus explicita as atitudes da mulher e do fariseu? 

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

 

04. Comentário do tema da reunião 

L.2.: O fariseu Simão não difere de seus colegas fariseus. É arrogante, prepotente, preconceituoso contra Jesus e a 

mulher, desconfia maldosamente da atitude de Jesus e da mulher, não tem misericórdia para com a pecadora; 

pelo contrário, a denuncia. Ele falha como anfitrião. Tudo o que ele deixou de fazer a Jesus como obrigação, a 

mulher fez com o máximo de espontaneidade e como expressão de gratidão pela atitude salvífica de Jesus. Simão 

certamente partilhava da convicção de seus convidados de que Jesus não tinha poder de perdoar pecados. Sua 

segurança está em seu sistema religioso ancorado na Lei. Para ele, o fiel cumprimento da lei é que salva e, por isso, 

despreza a gratuidade da salvação que Jesus oferece aos pecadores. (cf. vv. 47-50) 

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

e te o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. (bis) 

L.3.: Jesus conta a parábola para Simão: dois devedores que não podiam pagar; um devia 500 moedas de prata, o 

outro apenas 50. O credor (o Pai do céu) perdoa a ambos. Aí Jesus pergunta: “Qual deles amará mais?” Simão 

responde certo: “Aquele ao qual perdoou mais”. Neste momento Jesus compara os dois, mostrando a ausência de 

amor no coração de Simão, que julgava não ter pecado, nem acreditava no perdão de Jesus. Por outro lado, 

enaltece a delicadeza, a ótima acolhida da mulher que se reconhece pecadora, mas cujo coração está repleto de 

amor, de arrependimento e gratidão. 

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

e te o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. (bis) 



 5 

L.4.: O desfecho da atitude de Jesus é lindo. É o perdão, a paz e o reconhecimento da fé, concretizada no 

amor, que é o instrumento de salvação: “Teus pecados estão perdoados... Tua fé te salvou. Vai em paz”. 

Temos cultivado atitudes mais parecidas com a do fariseu ou com a de Jesus? Que neste ano da 

Misericórdia o Senhor nos ajude a perdoar e a ter sempre uma atitude de acolhida com aqueles mais 

sofridos e marginalizados. 

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

e te o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. (bis) 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Somos mais parecidos com o fariseu ou com Jesus? Por quê? Em que podemos melhorar? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) A exemplo de Jesus aprendamos a perdoar e a agir com misericórdia. Rezemos:   

Todos: Senhor, dai-nos um coração misericordioso.   

b) A exemplo de Jesus saibamos provocar uma mudança sem magoar as pessoas. Rezemos: 

c) Que o testemunho do Papa Francisco nos anime a dar o melhor de nós para o fortalecimento de nossa Igreja e 

para uma maior acolhida aos sofredores. Rezemos: 

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA: 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Lucas 9,18-24.  

2. Desenvolver um olhar misericordioso diante dos marginalizados de nossa comunidade. 

3. Procurar participar das atividades da comunidade. 

 

09. ENCERRAMENTO: 

a) Avisos 

b) Canto / Bênção final 
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2ª REUNIÃO: A identidade de Jesus 

“Quem dizem as multidões que eu sou?” (Lc 9,18b) 

 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO 

a) Preparando o ambiente: Bíblia, vela acesa, Imagem ou quadro com Jesus adulto. 

b) Acolhimento alegre e amigo. 

c) Lembrar os compromissos da última reunião. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1. Nos passos dados em sua vida pública, Jesus tem cada vez mais claro o sentido de sua presença e de sua 

missão no mundo. O mesmo não parece acontecer com os discípulos. Eles seguem Jesus, gostam de suas 

pregações de seu jeito de ser e de enfrentar as autoridades daquele tempo. Mas ainda não têm clareza da missão 

de Jesus e das consequências dela. A pergunta de Jesus parece querer ajudar os discípulos a enxergar melhor 

quem é Jesus e qual a sua missão. Vamos com calma e atenção, ouvir o que o Senhor vem nos falar.  

Canto de aclamação: Aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 

 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 9,18-24. 

Chave de leitura: 

1. Quais as respostas dos discípulos à 1ª pergunta de Jesus? 

2. O que Pedro responde? 

3. Qual a missão que Jesus dá a Pedro? 

4. Quem é Jesus para nós, hoje? Qual a missão que Ele nos confia? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2. Para o povo e, provavelmente para os discípulos, não estava claro ainda quem de fato era Jesus. O clima da 

novidade, o estilo de liderança de Jesus, seu ensinamento novo empolgava os discípulos. Mas ainda não tinham 

uma visão clara das coisas. Por isso pensavam que fosse João Batista ou algum dos profetas. Na verdade, somente 

depois da ressurreição é que os discípulos conseguem fazer uma releitura dos acontecimentos e clarear a visão 

sobre quem era Jesus. .  

Cantando: Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos! (bis) 

L.3. : Depois Jesus volta-se para Pedro, aquele que depois da ressurreição assume a liderança dos discípulos. Pedro 

parece mais intuitivo, mais atirado e afirma: “Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo”. De onde poderia vir essa 

inspiração? Como um simples pescador pode ter uma resposta tão profunda e acertada? Jesus mesmo esclarece 

que esta visão de Pedro vem de Deus. Deus mesmo sempre age em nós e sempre abre nossos olhos para nos 

revelar quem é Jesus e qual a sua missão. Só compreendemos quem é Jesus na medida em que nos abrimos ao seu 

mistério. Sem abrir nossos olhos da fé continuamos a seguir quem na verdade não conhecemos. E se não 

conhecemos Jesus, não nos comprometemos com seu projeto de vida. 

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

L.4. Os discípulos se identificam com o Mestre no ser e na missão. Jesus apresenta três condições para seus 

seguidores: 1) renunciar a si mesmo, ou seja, não ambicionar ser dono do dinheiro, do poder e da verdade; 2) 
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tomar a sua cruz cada dia, o que significa assumir a sua identidade e missão cristã à semelhança do mestre, sem 

medo da perseguição e da morte; 3) seguir a Jesus. Aqui temos a síntese da identidade e do compromisso cristão. 

A expressão “seguir Jesus” é sinônimo de ser discípulo. Implica “caminhar para Jerusalém” enfrentando riscos, 

hostilidades, perseguições e morte. O v. 24 ganha sentido com a expressão “por causa de mim”. Morrer com Jesus 

significa também ressuscitar com ele. 

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: 

Estamos dispostos a seguir o Jesus da cruz ou queremos um Jesus mais do nosso jeito? Por quê? 

 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, abre nossos olhos da fé para de fato compreendermos quem é Jesus e qual a missão que Ele nos confia, 

hoje, rezemos: 

Ouvi-nos Senhor, e mostrai-nos vossos projetos! 

b) Senhor, que a exemplo de Pedro e Paulo, colunas de nossa Igreja, nos esforcemos sempre por manter nossas 

comunidades vivas e atuantes, rezemos: 

c) Senhor, dai-nos sempre coragem de testemunhar o Evangelho com nossa vida, rezemos: 

 (Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Lucas 9,51-62. 

2. Fazer uma visita ao Santíssimo e perguntar diante do Sacrário: Quem é Jesus para mim e quem sou eu pra 

Jesus? Rezar em busca da resposta. 

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: Seguir Jesus de perto 
“Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o Reino.” (Lc 9,62) 

 

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: São três candidatos ao seguimento. Mas cada um tem também uma desculpa. Nem sempre nossa vontade é 

acompanhada de atitudes que a confirmem. Temos atitudes que traem nossos ideais e dificultam o nosso 

seguimento a Jesus. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. 

Todos: Quero ouvir, o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar! (bis) 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 9,51-62. 

Chave de leitura: 

1. Qual a desculpa que cada um apresenta? 

2. Qual a reação de Jesus? 

3. Quais as nossas desculpas mais comuns que enfraquecem nosso seguimento a Jesus? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2: São três candidatos ao seguimento. O primeiro mostra grande boa vontade de seguir Jesus, mas Jesus lhe 

mostra as duras exigências do seguimento, a radicalidade do despojamento e da entrega total. O segundo é 

vocacionado, chamado por Jesus, mas ele pede para enterrar seu pai primeiro, pois o pai dele tinha acabado de 

morrer. Jesus responde: “Deixa que os mortos enterrem os seus mortos”. É uma questão de prioridade. A 

prioridade de Jesus é o Reino da Vida, o Reino de Deus. Aqui, porém, não é preciso interpretar a frase de Jesus ao 

pé da letra, pois Jesus faz um jogo de palavras: que os espiritualmente mortos enterrem os fisicamente mortos. 

Jesus quer mostrar também que o seu seguimento exige ruptura radical com o passado, até com os laços 

familiares. 

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

L.3: O terceiro toma a iniciativa, mas também sob a condição de despedir-se primeiro dos seus familiares. Jesus 

responde: “Quem põe a mão no arado e olha pra trás, não está apto para o Reino de Deus”, lembrando a vocação 

de Eliseu. Mas Jesus é mais exigente para os seus seguidores e a proposta do Reino. A urgência do Reino supõe 

despojamento total e decisão firme e pronta, livre de todas as preocupações. Não dá pra seguir Jesus pelas 

metades. 

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

L.4: Nas palavras do Papa Francisco, o seguimento a Jesus implica uma luta para mudar o mundo: “Sonho com 

uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e 

toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à auto-

preservação. A paróquia é presença eclesial no território, âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento da vida 

cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a celebração. É comunidade de comunidades, 
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santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de constante envio missionário. (EG 

27;28 

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

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Temos seguido a Jesus com firmeza ou nos escondemos atrás de nossas desculpas? Como podemos dar um sim 

mais decidido? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, ajuda-nos a nos libertar das falsas desculpas que atrapalham nosso seguimento ao seu projeto de vida, 

rezemos. 

Todos: Atendei-nos, Senhor! 

b) Senhor, fazei-nos mais disponíveis para servir a vós nos nossos irmãos mais necessitados, rezemos. 

c) Senhor, que nosso seguimento a vós desperte novos seguidores, rezemos. 

(Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Gálatas 5,13-18. 

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”. 
 

Somos chamados para a liberdade em Cristo. 
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 

Paulo fala da liberdade que se deixa conduzir pelo Espírito, para o serviço mútuo fundamentado no amor. O amor 

é a expressão dessa liberdade, pois o amor ao próximo resume toda a Lei. 

 

Chave de leitura: Gálatas 5,13-18 

a) Onde se encontra a plenitude da Lei? 

b) O que significa viver de acordo com o Espírito? 

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

 

Na contraposição entre o Espírito e a carne, o Espírito deve ser o princípio de vida para o cristão. O “Espírito” está 

ligado a Cristo e à liberdade. A “carne” está ligada à Lei e à escravidão. Se o cristão se deixar guiar pelo Espírito, ele 

não estará debaixo da Lei e, por conseguinte, não satisfará os desejos da carne, pois há uma oposição entre a 

carne e o Espírito, e as aspirações deste são contrárias às aspirações daquela. 

Paulo vai catalogar as obras da carne e os frutos do Espírito. A carne, aqui, é símbolo do homem que se opõe a 

Deus; representa os instintos que levam o homem ao pecado. O Espírito é “a parte racional iluminada e fortificada 

pelo Espírito Santo e que consegue enfrentar os desejos da carne”. Podemos concluir que, guiados pela Lei interior 

do Espírito, não sofreremos o jugo exterior da Lei, pois a vida no Espírito é capaz de nos fazer superar os desejos 

da carne. 

 

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. 

 


