
ROTEIROS PARA 

GRUPOS DE REFLEXÃO 

OUTUBRO DE 2020 
 

 
3º ENCONTRO 

A COOPERAÇÃO 

MISSIONÁRIA 
 

 

 

01. CANTO INICIAL: Aqui estamos porque escutamos... nº 1.069 

 

02. ORAÇÃO INICIAL 
Preparar para cada encontro, no centro do ambiente: vela, Bíblia aberta, um jarro de flores, mapa-

múndi, cartaz do Mês Missionário. Manter a vela apagada até o momento do acendimento, durante a 

oração inicial. 

 

D. Queridos irmãos e irmãs! Sejam todos bem-vindos! É bom estarmos juntos, 

reunidos em nome do Senhor! O Deus Salvador compartilha o caminho da nossa 

vida, nos apresenta seu projeto, quer nossa colaboração. A vida é Missão! “Eis-me aqui, envia-me!” 

Invoquemos a presença da Trindade Santa, cantando: 

T. Em nome do Pai que nos criou e do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por 

amor. //Amém. Amém. Amém.  Amém. Amém. Amém.  Amém. Amém. Amém. Para todo sempre 

Amém. // 

 

L.1 Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano, de missionários e missionárias que se 

doaram profundamente no anúncio do Evangelho, não podemos esquecer que, no caminho, muitos 

de nossos irmãos e irmãs no mundo nasceram para a casa do Pai por causa do COVID-19 

(coronavírus) e de tantas outras doenças, perseguições e martírio. 
 

Em silêncio, acender a vela. Em seguida, rezar juntos a oração ao Espírito Santo: 

Todos: Espírito Santo, sopro de vida, que faz novas todas as coisas, abre nossos corações às tuas 

inspirações para que, ao escutar e aprofundar tua Palavra, aumente em nós o ardor missionário 

e o cuidado com a Casa Comum, nossa terra, e o amor a todas as tuas criaturas, sobretudo, cada 

pessoa criada à tua imagem e semelhança. Espírito de Sabedoria, guia nossos passos nos 

caminhos da missão. Amém
1
. 

 

L.2 O Mês Missionário pede que continuemos a vibrar no seguimento a Jesus Cristo e a levarmos 

em conta que a vida é missão. Toda pessoa batizada é convidada a colocar-se disponível à missão, 

respondendo diariamente: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)! Somos enviados a sermos testemunhas 

proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado permanente de missão. 

 

                                                           
1
 Oração da Novena Missionária-2020: http://www.pom.org.br/wp-content/uploads/2020/05/novena-missionaria-

2020.pdf.  

http://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2020/ 



D. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma Igreja em saída, defensora da vida, servidora e 

missionária. Unidos a todos os Grupos de Reflexão do Brasil, rezemos juntos a oração do Mês 

Missionário: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a 

compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, 

no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude, cada um de nós, a ser testemunhas proféticas do 

Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-

me! Amém. 

 

03. CONHECENDO O TEMA 
D. O Documento de estudo 108 da CNBB, Missão e 

Cooperação Missionária: Orientações e animação 

missionária da Igreja no Brasil, é um texto preparado pelo 

Conselho Missionário Nacional (COMINA). Ele ajuda os 

cristãos católicos no Brasil a estudar, refletir, compreender e 

assumir a cooperação missionária como um estilo de vida 

que brota do compromisso batismal, um estilo de vida de 

comprometimento com a vida de todos irmãos e irmãs no 

mundo, inclusive as demais criaturas dessa Casa Comum. 

Mas porque devo me comprometer com as pessoas que 

vivem tão longe de mim? 

 

L.1 Porque somos filhos do mesmo Deus Criador e, portanto, somos todos irmãos. É desejo do Pai 

que todos seus filhos vivam e sintam-se pertencentes a uma família universal. Para isso, é preciso 

que tenhamos viva consciência de nossas responsabilidades para com o mundo, nossa Casa 

Comum, e estejamos intimamente ligados a cada um de nossos irmãos, do nosso e de todos os 

demais continentes. Mas como podemos, então, formar essa família universal, que é desejo do 

nosso Pai Criador, se só conseguimos nos relacionar diretamente com as pessoas de nossas 

vizinhanças? 

 

L.2 É aqui que entra a Cooperação Missionária. É através dela que nós, batizados em uma 

comunidade eclesial, criamos laços de união e solidariedade com todas as pessoas do mundo inteiro, 

realizando o desígnio de Deus que é ver todos seus filhos formando uma só família. Por meio dessa 

cooperação o Povo de Deus em cada Igreja Local participa da missão universal, que em latim é 

chamada de missão ad gentes, um verdadeiro exercício de comunhão que se faz pela partilha. Mas 

vamos ser mais concretos: como cada um de nós pode praticar a cooperação missionária? 

 

D. Essa participação se dá concretamente de três formas: pela comunhão espiritual, pela comunhão 

dos bens materiais e pela entrega da vida. Vamos entender cada uma delas.  

 

L.1 A cooperação espiritual se expressa pela oração, pelo sacrifício e pelo testemunho de vida que 

anima os passos dos missionários e missionárias pelo mundo afora, confiando que a missão é, antes 

de tudo, ação do Espírito Santo. A inspiração vem de Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira 

das missões.  

 

L.2 A cooperação material diz respeito às indispensáveis ajudas materiais a projetos missionários e 

às Igrejas jovens e carentes pelo mundo. A venerável Paulina Jaricot, jovem leiga francesa, 

fundadora da Obra da Propagação da Fé, em 1822, foi uma das figuras mais exemplares de 

engajamento neste serviço.  

 

L.1 A cooperação pessoal é a entrega e o comprometimento da própria vida na missão, sendo um 

missionário enviado pela Igreja a outras terras, outros povos. Isso representa o coração da 

cooperação, já que sem missionários e missionárias não há a continuação da Missão de Deus. Na 



vida de São Francisco Xavier, padroeiro das missões junto com Santa Terezinha, encontramos uma 

referência dessa entrega.  

 

04. ILUMINANDO O TEMA 

D. Paulo foi um grande missionário. Ele entregou sua vida para anunciar Jesus Cristo Ressuscitado. 

Na história da Igreja, foi quem mais andou mundo afora proclamando o Evangelho e formando 

comunidades cristãs, principalmente entre os povos não-judeus. De modo geral, as cartas paulinas 

são endereçadas a essas comunidades e buscam ajudá-las no crescimento da fé e no discernimento 

de sua missão. 

Canto: Fazei ressoar... nº 277 

 

Texto: Rm 15,25-33 
- É bom que todos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar; 

- Uma pessoa lê em voz alta; 

- Deixar um tempo para uma nova leitura pessoal e silenciosa; 

- Provocar o diálogo no Grupo: O que me chamou a atenção? Que frase me marcou? O que 

Deus quer dizer para nós? 

 

L.1 O trecho que acabamos de ouvir retrata bem as formas de cooperar com a 

Missão de Deus. Vamos voltar a ele e recolher os detalhes para percebermos as 

três formas de cooperação missionária. 

 

L.2 Estamos no coração da missão de Paulo. Ele fez de sua vida entregue à evangelização uma 

cooperação missionária pessoal. Ele está dizendo aos cristãos de Roma, por meio de uma carta, que 

está prestes a ir a Jerusalém. Roma, para qual a carta está endereçada, fica na Europa e é a capital 

do famoso e temido Império Romano. Em Roma, no centro do poder que matou Jesus, é possível 

existir uma comunidade cristã, fruto da ação missionária de Paulo. Vejam o “poder” da 

evangelização e a importância dos missionários. 

 

L.1 Paulo está indo a Jerusalém, na Ásia, levar a ajuda aos “santos” que estão na pobreza. Esses 

“santos” a quem Paulo se refere são os judeus pobres, pessoas simples. Essa ajuda trata de uma 

coleta feita pelas Igrejas da Acaia e Macedônia, ambas regiões também da Europa. Os cristãos das 

comunidades de Acaia e Macedônia sentem o compromisso de ajudar os cristãos de Jerusalém, que 

foram os primeiros e os responsáveis pela evangelização que chegou até à Europa. É um gesto de 

reconhecimento, de plena comunhão, de intercâmbio de dons entre as comunidades de continentes 

diferentes, neste caso, uma cooperação material. 

 

L.2 Por fim, Paulo pede aos cristãos romanos que se unam à sua luta, rezando a Deus por ele. Essa 

luta é o anúncio profético do Evangelho e o serviço da caridade. E não só por ele, mas para os 

infiéis e fiéis que estão em Jerusalém. Temos, portanto, a cooperação espiritual. Esse trecho deixa 

claro que, desde os primórdios, nossa Igreja foi uma comunidade de irmãos, independente das 

distâncias e da cultura. Está na raiz da nossa espiritualidade o reconhecimento de que a fé que 

recebemos foi-nos transmitida. Está na raiz o impulso para a solidariedade sem fronteiras e assim 

somos uma só comunidade, uma só família, na fraternidade e na comunhão. 

 

05. PRECES 
D. Deus é Missão. A Vida é Missão. Rezemos ao Pai com a confiança de filhos e filhas, dizendo: 

Todos: Escutai, Senhor, nossa prece confiante. 

 

L.1 Fortalecei o espírito missionário do Papa Francisco para que continue nos animando, com seu 

testemunho profético, a sermos Igreja em saída. Nós Vos pedimos.  

 



L.2 Iluminai os missionários e missionárias presentes em diferentes lugares do mundo para que 

continuem, com ardor, a gritar o Evangelho com a vida. Nós Vos pedimos. 

 

L.1 Ajudai todo o povo da Igreja de São Mateus a cultivar, continuamente, a sensibilidade 

missionária para anunciar com fidelidade a Palavra e viver a comunhão e solidariedade com os 

irmãos e irmãs. Nós Vos pedimos. 

 

L.2 Dai-nos a graça de uma verdadeira conversão ecológica, reconhecendo a dignidade de todas as 

criaturas, e vivendo em harmonia com toda a Criação. Nós Vos pedimos. 

 

06. COMPROMETENDO-SE COM O TEMA 

D. Olhando para o caminho percorrido até aqui, percebemos as necessidades missionárias de nossa 

Igreja, tanto diocesana quanto universal. As reflexões de hoje nos ajudaram a compreender um 

pouco dos nossos compromissos missionários. Quais podemos assumir enquanto Grupo?  
Sugestão: rezar esta semana o Terço Missionário em família. 

 

07. ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL  

Todos: Eis-me aqui, Senhor, enviai-me para as 

realidades que clamam por fraternidade e justiça. 

Ajudai-nos a caminhar juntos, durante todo este 

mês, com o coração aberto e sensível aos mais 

necessitados. Abençoai as comunidades eclesiais 

missionárias, para que caminhem na comunhão 

com o Papa Francisco, nosso pastor, símbolo da 

comunhão universal de nossa Igreja.  

 

D. Unidos, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... 

Glória ao Pai... 

 

D. Deus, fonte da vida e da comunhão, nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

D. Em missão, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe! Graças a Deus! 

 

08. CANTO FINAL: A fé é compromisso... nº 398 

 
 

http://pnscjm.com.br/noticia/pom-divulgam-video-do-

mes-missionario-extraordinario/ 


