
ROTEIRO DO GRUPO DE REFLEXÃO  

MAIO DE 2020 – DIOCESE DE SÃO MATEUS/ES 

 

2º ENCONTRO NA SEGUNDA SEMANA 

MARIA, MODELO DE ESPIRITUALIDADE E ORAÇÃO 
 

01. AMBIENTE 

Preparar uma mesa com toalha, Bíblia aberta, crucifixo, 

flores ou uma planta, vela acesa, imagem de Nossa Senhora. 

Se possível, reproduzir num cartaz a imagem da comunidade-

casa e seus pilares como no banner das Prioridades 

Diocesanas que cada comunidade recebeu. Também é 

possível trazer o próprio banner da Comunidade, caso haja 

um só Grupo de Reflexão. 

 

02. ACOLHIDA 

C. Neste novo encontro, irmãos e irmãs, nos colocamos 

ao redor de Maria, para que ela nos ajude a acolher e 

cumprir a vontade de Deus. Pela oração é que melhor 

escutamos a voz divina e nos colocamos a seu dispor. 

Cantemos: 

Canto: Ensina o teu povo a rezar... nº 945 

 

D. O amor de Deus nos reúne: em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

03. RECORDAÇÃO DA VIDA 

D. O mundo atual traz muitos desafios e possibilidades 

para o anúncio e a vivência do evangelho. A Igreja tem o compromisso de revelar o Reino de Deus e seus 

sinais presentes já na realidade de cada dia, sobretudo nas experiências de amor gratuito, transformador, 

solidário - isso é evangelizar! Que sinais do Reino de Deus conseguimos enxergar na realidade de hoje? 

(deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

04. PREPARANDO O TERRENO 

L.1 Perceber a presença de Deus não é tarefa fácil. Na correria do dia a dia somos tentados a deixar passar 

despercebida a graça divina, que vai orientando os nossos caminhos e conduzindo a nossa vida pessoal e 

eclesial. Por isso não podemos nos descuidar do pilar do Pão - liturgia e espiritualidade. 

 

L.2 Olhando para o exemplo de Nossa Senhora, somos convidados a entender que a oração, por suas 

palavras e ritos, nos permite entrar em profunda e verdadeira comunhão de fé e amor com Deus e com os 

irmãos. Ela unifica o nosso coração, nossos sonhos e projetos, desejos e vontades, para melhor nos 

dedicarmos a servir, seguindo o mandamento de Jesus. 

 

05. DEUS NOS FALA 

C. Maria é mulher perseverante na oração. Nos coloquemos em torno dela, como os primeiros discípulos.  

Canto: Chegou a hora da alegria... nº 270 

 



Texto: At 1,12-14 (deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

06. APROFUNDANDO O TEXTO 

L.1 Esta é a última vez que Maria é mencionada diretamente na Bíblia. E em que momento maravilhoso! 

Depois da Ascenção de Jesus, os primeiros discípulos permanecem perseverantes na oração. Maria, a Mãe 

de Jesus, se torna Mãe da Igreja, e ensina a cada homem e mulher, com seu exemplo, a permanecer sempre 

fiel à vontade de Deus. 

 

L.2 Os apóstolos rezam. Antes de partir para a missão, profunda espiritualidade. Como será que eles 

celebravam a eucaristia? Como devia ser esse convívio com Maria? Já parou pra imaginar? (deixar tempo 

para reflexão e partilha) 

 

L.1 Na celebração litúrgica, a comunidade, reunida pelo Deus Trindade, se dedica a ouvir a Palavra, e se 

compromete com a sua proposta. É a fé que vai se tornando realidade concreta, a partir da experiência 

profunda do encontro pessoal com Cristo, Mestre Divino e Senhor da Vida. É relação de gratuidade e 

confiança, de entrega e esperança.  

 

L.2 "A oração dos discípulos missionários de Jesus Cristo deve ser a expressão da espiritualidade do seu 

seguimento... Orar, antes de ser o resultado de um esforço humano, é a ação do Espírito em nós" (Diretrizes, 

n. 96). Ao celebrar a Eucaristia, de um modo todo especial, nossas comunidades se tornam cenáculo vivo, e 

a oração se transforma em compromisso e missão. Como os apóstolos, nós hoje, com Maria, nos dispomos a 

seguir com maior generosidade os passos de Jesus. 

 

07. REZANDO A MARIA COM O PAPA FRANCISCO (Encíclica Lumen Fidei) 

Grupo A: Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. Abri o nosso ouvido à Palavra, para reconhecermos a voz de Deus e ao 

seu chamado. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua 

promessa.  

Grupo B: Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-Lo com a fé. Ajudai-nos a 

confiar-nos plenamente a Ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a 

nossa fé é chamada a amadurecer.  

Todos: Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado. Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. 

Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja luz no nosso caminho. E que esta luz da fé cresça 

sempre em nós até chegar aquele dia sem ocaso que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém! 

 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória... 

 

08. GESTO CONCRETO 

D. Rezar e, se possível, entrar em contato com uma família ou pessoa que sofre por causa do Coronavírus 

(COVID-19) ou outra situação de enfermidade. Durante a semana, buscar hábitos e cuidados com a saúde de 

todos, especialmente dos mais vulneráveis: idosos e enfermos. 

 

09. BÊNÇÃO FINAL  

D. O Senhor esteja convosco. T. Ele está no meio de nós. 

D. O Senhor nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

D. Buscando crescer na oração, ide em paz e o Senhor nos acompanhe. T. Graças a Deus. 

 

10. CANTO: Maria, ó Mãe cheia de graça... nº 974 


