
ROTEIRO DO GRUPO DE REFLEXÃO  

MAIO DE 2020 – DIOCESE DE SÃO MATEUS/ES 

 

3º ENCONTRO NA TERCEIRA SEMANA  

MARIA, MULHER DISPONÍVEL E CARIDOSA 
 

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 com 

Maria diante da Palavra de Deus. É em atenção ao seu projeto 

de amor que buscamos viver a fraternidade e a solidariedade. 

Cantemos: 

Canto: Imaculada Maria de Deus... nº 954 

 

D. O Deus da vida e da esperança nos reúne: em nome do Pai 

e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

03. RECORDAÇÃO DA VIDA 

D. O Papa Francisco tem chamado a atenção para que toda a Igreja se preocupe em chegar às "periferias 

existenciais", que exigem mais atenção e cuidado (sofrimento, abandono, relativismo, fragmentação, 

imediatismo, indiferença), anunciando a misericórdia do Senhor. Como estamos agindo, de modo pessoal e 

comunitário, diante dessas situações? (deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

04. PREPARANDO O TERRENO 

L.1 Maria é mulher disponível e caridosa. Atenta às necessidades das pessoas, ela se coloca a serviço, 

intercedendo junto ao Filho por suas necessidades. Ela não deixa que ninguém fique desamparado, mas 

socorre todos aqueles que precisam! O pilar da caridade é indispensável para a vida das nossas 

comunidades! 

L.2 Nossas comunidades são também chamadas a ser servidoras despojadas, em atenção à Palavra de Jesus. 

De Nossa Senhora podemos aprender que todo esforço pela vida do outro vale a pena. Deus, que conhece as 

motivações do nosso coração, sempre age para nos comunicar a esperança que nasce do seu amor 

misericordioso. 

 

05. DEUS NOS FALA 

C. Maria nos ensina: "Façam tudo o que Jesus disser!" Vamos ouvir o que o Senhor quer nos falar: 

Canto: Como Maria, agora vou ouvir... nº 340 

Texto: Jo 2,1-11 (deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

06. APROFUNDANDO O TEXTO 

L.1 O primeiro milagre de Jesus acontece numa festa de casamento. Com isso, o evangelho quer nos ensinar 

que a relação de Deus com seu povo dever ser celebrada como uma grande e bonita festa: é Ele quem faz 



aliança conosco e se mantém sempre fiel a esse compromisso! Nós somos chamados a agir da mesma forma, 

renovando sempre no nosso coração a nossa fidelidade à vontade do Senhor. 

L.2 O casal de noivos quase não aparece na cena, reparou? Quem ocupa o primeiro plano é Jesus. Ele é o 

verdadeiro noivo da humanidade! Com todos os homens e mulheres do mundo ele estabelece uma união que 

nada poderá romper, nem mesmo a morte. Aliás, é justamente na Cruz, pelo seu sangue derramado, que o 

Senhor estabelece para sempre a nova e eterna aliança. Ele dá a todos aqueles que o seguem o vinho novo da 

alegria, do amor, da paz, da misericórdia. 

L.1 Maria aparece no Evangelho de uma forma muito tímida, mas cheia de expressão. Ela está atenta às 

necessidades dos outros e pede para que Jesus interfira na situação. Ela orienta os servidores a não se 

descuidar de ouvir o que o Mestre vai orientar. E entre nós? Temos dificuldade em ouvir a proposta do 

Senhor? Estamos atentos às necessidades da Igreja e da sociedade? Como podemos escutar e fazer escutar os 

apelos dos nossos irmãos e irmãs? (deixar tempo para reflexão e partilha) 

L.2 As Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil chamam a atenção para os inúmeros desafios 

que o nosso mundo atual enfrenta. Eles nos motivam na luta para construir uma verdadeira cultura da vida, 

capaz de enfrentar a indiferença, a marginalização e o descaso para com a vida em todas as suas dimensões. 

Por isso, nossas comunidades precisam assumir "uma postura de serviço, diálogo, respeito à dignidade da 

pessoa humana, defesa dos excluídos e marginalizados, compaixão, busca da justiça, do bem comum e do 

cuidado com o meio ambiente" (Diretrizes, n. 104).  

 

07. REZANDO A MARIA COM O PAPA FRANCISCO (adaptada da Oração do Santo Padre à 

Virgem da Caridade do Cobre - Santiago de Cuba, 21/09/2015) 

Grupo A: Deus te salve, Maria, cheia de graça! Tu és a amada Filha do Pai, a Mãe de Cristo, nosso Deus, o 

Templo vivo do Espírito Santo. Conténs no teu nome, Virgem da Caridade, a memória do Deus que é Amor, 

a recordação do novo mandamento de Jesus, a evocação do Espírito Santo: amor derramado no nosso 

coração, fogo de caridade enviado no Pentecostes sobre a Igreja, dom da plena liberdade dos filhos de Deus. 

Grupo B: Bendita és Tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu seio, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus 

e nossa Mãe! Intercede por nós junto do teu Filho Jesus Cristo; intercede por nós com o teu Coração 

maternal, inundado pela caridade do Espírito. Intensifica a nossa fé, reaviva a esperança, aumenta e fortalece 

em nós o amor. 

Todos: Preserva as nossas famílias, protege os jovens e as crianças, consola quantos sofrem. Sê Mãe dos 

fiéis e dos pastores da Igreja, modelo e estrela da nova evangelização. Mãe da reconciliação! Congrega o teu 

povo disseminado pelo mundo. Faz de nosso país uma casa de irmãos e irmãs a fim de que este povo abra a 

sua mente, o seu coração e a sua vida a Cristo, único Salvador e Redentor, que vive e reina com o Pai e com 

o Espírito Santo, por todos os séculos! Amém. 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória... 

 

08. GESTO CONCRETO 

D. Assumir um gesto concreto da Campanha da Fraternidade deste ano que tem como Tema: "Fraternidade e 

Vida: dom e compromisso". Outra sugestão é ajudar família(s) que passa(m) por necessidade material 

devida a falta de emprego ou enfermidade em tempos de Coronavírus (COVID-19). 

 

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 viver o compromisso fraterno e solidário, ide em paz e o Senhor nos acompanhe. T. Graças a 

Deus. 

10. CANTO: Minh'alma dá glórias ao Senhor... nº 976 

 


