
 

ROTEIRO DO GRUPO DE REFLEXÃO  

MAIO DE 2020 – DIOCESE DE SÃO MATEUS/ES 

 

4º ENCONTRO NA QUARTA SEMANA 

MARIA, DISCÍPULA MISSIONÁRIA 

 

 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 último encontro do mês de maio, irmãos e 

irmãs, mais uma vez queremos contemplar o rosto de 

Maria, que nos ajuda a nos entender como discípulos 

missionários, autênticos e fiéis, seguindo os passos de 

Jesus Cristo. Vamos cantar: 

Canto: Maria, Mãe dos caminhantes... nº 971 

 

D. O Deus da esperança e da paz nos reúne para este 

encontro: em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. Amém. 

 

03. RECORDAÇÃO DA VIDA 

D. A Igreja no Brasil convida a todos a uma verdadeira conversão pastoral, transformando nossa 

mentalidade para nos tornarmos comunidades eclesiais missionárias, dispostas a procurar, num mundo cada 

vez mais urbano, novos caminhos e oportunidades para evangelizar. O mundo se transforma cada vez mais 

depressa. Estamos conseguindo acompanhar essas mudanças, como indivíduos e como Igreja? Quais 

experiências têm sido mais marcantes? (deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

04. PREPARANDO O TERRENO 

L.1 O mundo é cada vez mais urbano. Mesmo quem mora nos lugares mais distantes está dependendo cada 

vez mais das tecnologias que surgem na cidade. Elas podem nos aproximar ou nos afastar ainda mais. No 

mundo das cidades, a Igreja não está mais no centro: no seu lugar está o comércio e o lazer. A palavra da 

religião não é mais absoluta. Existem muitas outras tantas vozes a dizer como agir diante das mais diversas 

situações da vida, ainda mais com a internet e as redes sociais. E agora? 

 

L.2 O Papa Francisco tem insistido que temos que assumir a postura de uma Igreja em saída, dirigindo 

nossos esforços em três frentes de trabalho: 1) os que são católicos, mas não participam da vida da 

comunidade; 2) os batizados que vivem como se tivessem abandonado a fé; 3) os que não conhecem ainda o 

evangelho de Jesus. A missão é pilar da evangelização! É tarefa que a Igreja não pode deixar para depois! 
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05. DEUS NOS FALA 

C. Como assumir a tarefa de evangelizar no mundo de hoje? O exemplo de Maria nos anima e dá coragem: 

Canto: Aleluia... Alguém do povo... nº 305 

 

Texto: Lc 1,39-45 (deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

06. APROFUNDANDO O TEXTO 

L.1 O episódio da visita de Maria a Isabel é maravilhoso! Que profundidade e riqueza! O antigo (Isabel e 

João) se encontra com o novo (Maria e Jesus). Em vez de um anular o outro, acontece o contrário: os dois 

entram em perfeita harmonia e comunhão! A sabedoria dos antigos reconhece na vitalidade dos jovens o 

poder de Deus que renova todas as coisas no seu amor! O vislumbre do olhar da juventude percebe que nos 

valores transmitidos pelos mais velhos está a maturidade da vida e da fé. Antigo e Novo se reconhecem e se 

complementam mutuamente. 

 

L.2 A exclamação feliz de Isabel é um reconhecimento da graça divina que veio visitá-la em Maria. As duas 

grávidas carregam um segredo somente conhecido por Deus: a Voz (João) e a Palavra (Jesus) se encontram 

pela primeira vez. Os caminhos de salvação se abrem definitivamente. O Precursor e o Messias começam, 

desde a barriga de suas mães, a apontar a salvação de Deus que transforma e conduz o mundo para o coração 

do Pai.  

 

L.1 Maria carrega em seu ventre Jesus. Depois de receber do Anjo o anúncio da sua gravidez e de sua prima, 

ela se coloca a caminho para auxiliar Isabel. Mais do que uma ajuda com o bebê que está para chegar, Maria 

transmite a Isabel a esperança da fé, que só o Espírito de Deus pode despertar no coração. O missionário 

também é assim. Ele leva aos outros a verdade de Jesus, que habita o coração, que deseja que todos 

participem da experiência do seu amor. Nossa comunidade tem tido iniciativas missionárias? O que temos 

anunciado em nosso caminho evangelizador? (deixar tempo para reflexão e partilha) 

 

L.2 Os bispos do Brasil nos convidam a reconhecer as oportunidades que se apresentam cada dia para 

anunciar, no mundo de hoje, o evangelho de Jesus Cristo. Os novos meios de comunicação e especialmente 

os jovens são chamados a contribuir na missão evangelizadora de nossas comunidades. A missão, 

"irradiação da experiência do amor gratuito e infinito de Deus" (Diretrizes, n. 116), só alcançará êxito 

verdadeiro se estiver cheia de um espírito de aprendizagem e renovação contínua. 

 

07. REZANDO A MARIA COM O PAPA FRANCISCO (Exortação Evangelii Gaudium) 

Grupo A: Virgem e Mãe Maria, Vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade 

da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso "sim" perante a urgência, 

mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus. 

 

Grupo B: Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João Batista, fazendo-o exultar no seio de 

sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós, que permanecestes firme 

diante da Cruz com uma fé inabalável, e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os 

discípulos à espera do Espírito para que nascesse a Igreja evangelizadora. 

 

Grupo A: Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados para levar a todos o Evangelho da vida que 

vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos para que chegue a todos o dom da beleza 

que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, esposa das núpcias eternas, 



intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua 

paixão por instaurar o Reino. 

 

Grupo B: Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, 

da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos 

confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. 

Todos: Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia! 

 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória... 

 

08. GESTO CONCRETO 

D. Visitar famílias católicas afastadas da nossa comunidade. Também, é possível visitar uma família 

enlutada ou enferma.  

 

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. Animados para a missão, ide em paz e o Senhor nos acompanhe. T. Graças a Deus. 

 

10. CANTO: Maria de Nazaré... nº 964 

 

O QUE SÃO AS DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA 

IGREJA? 

  

A Igreja não comunica a si mesma, mas o Evangelho, a 

Palavra e a presença transformadora de Jesus Cristo na 

realidade em que se encontra. Ela propõe traçar planos e 

propósitos que possam direcionar os trabalhos das dioceses e 

movimentos eclesiais no Brasil. 

As diretrizes têm como objetivo apresentar e promover a 

pastoral das dioceses, paróquias e realidades eclesiais. Após a 

aprovação do documento durante na Assembleia Geral da 

CNBB, o desafio será transformar estas diretrizes em projetos 

pastorais que, respeitando a unidade da Igreja em todo o Brasil, 

respondam às realidades diversificadas. 

As Novas Diretrizes aprovadas pela CNBB em 2019 estarão em vigor até 2023. Elas têm como objetivo geral: 

EVANGELIZAR, no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas 

de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando 

da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude. 

No texto encontramos a Comunidade Eclesial Missionária sustentada por quatro pilares: a) Palavra - Iniciação 

à Vida Cristã e animação bíblica; b) Pão - liturgia e espiritualidade; c) Caridade - serviço à vida plena; d) Missão - 

estado permanente de missão.  

Na Assembleia Geral de nossa Diocese em 2019, elegemos como prioridades para o quadriênio: 1) Formação 

bíblica, catequética e litúrgica em vista da iniciação à vida cristã; 2) A missão e a comunhão na Igreja Diocesana; 

3) Caridade: a serviço da vida plena para todos; 4) Família e Juventude: lugares do encontro e da missão. 

Estejamos atentos para as novidades e atividades que surgirão a partir destas prioridades diocesanas. 

Refrão: Formamos a Igreja viva que caminha para o Reino do Senhor, vivendo em comunidade nós 

faremos este mundo ser melhor. 

São Mateus! Rogai por nós. 


