
ROTEIROS PARA GRUPOS 

DE REFLEXÃO – 

NOVEMBRO DE 2020 

 

CELEBRAR A VIDA: 

COMPROMISSOS A 

ASSUMIR 
 

 

2º ENCONTRO 

“QUEM QUISER SER O MAIOR, SEJA AQUELE QUE VOS SERVE” 

Eleições: autoridade e missão 

 

- Preparar: Bíblia e vela acesa. Providenciar uma bandeira do Brasil e um cartaz com fotos do município, se possível, 

da Prefeitura e Câmara de Vereadores. Evitar qualquer tipo de propaganda eleitoral como cartazes ou “santinhos”. 

 

01. CANTO INICIAL: Como membro desta Igreja... nº 85 

 

02. ORAÇÃO INICIAL 

D. A Santíssima Trindade é mistério de amor e comunhão. Pelo Batismo, somos chamados a viver 

nesse mesmo dinamismo. Para isso estamos reunidos para este encontro: 

T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

D. O Deus da esperança, que nos preenche de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito 

Santo, esteja convosco. 

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

D. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Ele conduz nossa oração e reflexão. Inspirados por Ele, 

queremos amadurecer na vida e na fé: 

Grupo 1: Vinde, ó Espírito Santo, e dai-nos um coração novo, sempre jovem e alegre, que 

reaviva em todos nós, com a alegria de sermos cristãos, os dons de Vós recebidos. 

 

Grupo 2: Vinde, ó Espírito Santo, e dai-nos um coração puro, treinado no amor de Deus; um 

coração puro, que não conheça o mal senão para reconhecê-lo, para combatê-lo e dele fugir; um 

coração puro como o de uma criança, capaz de entusiasmar-nos e vibrar. 

 

Todos: Vinde, ó Espírito Santo, e dai-nos um coração grande, aberto à Vossa silenciosa e 

poderosa palavra inspiradora, disposto a servir a todos, e com todos sofrer; um coração que só se 

alegra de palpitar ao ritmo do coração de Deus. Amém.  

 

 



03. NO NOSSO CALENDÁRIO 

L.1 Por causa da pandemia do novo Coronavírus, as eleições municipais este ano foram adiadas 

para o dia 15 de novembro. É um momento muito importante para todos, porque temos a 

oportunidade de escolher as pessoas que governarão nossas cidades pelos próximos quatro anos. 

Ninguém pode ficar alheio a esse ato de cidadania. 

- Provocar o diálogo no grupo: Muito já se falou em conscientização sócio-política, mas entendemos o que isso 

significa? Quais critérios adotamos para dar o nosso voto? Que situações de nosso município exigem mais da atenção 

dos nossos governantes? 

 

04. FALA, SENHOR! 

D. A Igreja Católica não se alinha a nenhum partido nem tem nenhum candidato “oficial”. Ela se 

limita a apresentar critérios e discutir as propostas e ações. Tudo isso, ancorado na Doutrina Social, 

que nasce da Palavra de Deus. Deixamos que ela nos ilumine:  

Aleluia, aleluia! Vamos aclamar... nº 300 

 

Texto: Mc 10,35-45  

- 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? 

 

05. A PALAVRA DE DEUS É LUZ 

L.1 Poder, para Jesus, é sinônimo de servir. Pode mais quem serve mais. O critério de autoridade 

encontra seu espelho no próprio Senhor. Ele se entregou até à cruz para que todos tenham vida, e 

gozem da sua plenitude. Olhando para o exemplo de Jesus, entendemos que o Reino de Deus não se 

confunde com os reinos deste nosso mundo – eles é que precisam ser transfigurados à luz do projeto 

divino de salvação! 

 

L.2 A Igreja não tem partido nem candidato, pois ela não tem um plano de poder teocrático (que 

junta o religioso e o civil). Pelo contrário, a Igreja Católica defende a autonomia e a diferenciação 

entre religião e governo, enquanto busca dialogar com todas as instituições responsáveis pela vida 

do povo. 

 

L.1 Porém, os leigos e leigas são encorajados pela Igreja assumir sua responsabilidade e 

compromisso com o bem comum, inclusive através da eleição para cargos públicos. Deste modo, 

assumindo o poder com o espírito de serviço, exercendo a autoridade em favor da vida de todos, 

especialmente dos pequenos e pobres, os cristãos dão testemunho responsável e coerente da sua fé. 

 

L.2 O cristão católico, leigo e leiga, que assumam a vida pública através da participação ativa no 

mundo da política, devem encarar esta tarefa como serviço e missão. A Prefeitura e Câmara de 

Vereadores não são lugares para discurso religioso, mas as decisões que são tomadas e as ações 

realizadas devem ser fruto do comprometimento com o Evangelho de Jesus, que se fez o servidor de 

todos.  

 

 

 



06. A PALAVRA SE TORNA ORAÇÃO  

- Momento de oração pessoal e silenciosa, a partir da Palavra refletida e meditada. Depois, pode-se fazer uma partilha 

como oração em comum, de forma espontânea. 

 

07. NOSSO TESTEMUNHO 

D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que 

compromisso nosso Grupo pode assumir?  

- Sugestão: Todos vamos votar nessas eleições? Estamos 

atentos aos planos de governo dos nossos candidatos? Como 

podemos nos organizar para fiscalizar suas ações durante o 

próximo mandato? Em nossa Paróquia já existe o GAL 

(Grupo de Acompanhamento ao Legislativo) ou outro grupo 

que acompanha o Legislativo? 

 
 

08. ORAÇÃO FINAL  

D. A oração deve ser um encontro fecundo: as necessidades da nossa vida, diante da vontade de 

Deus, se transformam em compromisso de amor e misericórdia. Elevemos nossa súplica ao Pai do 

Céu: 

 

Grupo 1: Pai onipotente, suplicamos a Vossa misericórdia: dai-nos não só escutar a vossa 

palavra, mas também colocá-la em prática. Destruí em nós o que deve ser destruído e vivificai o 

que deve ser vivificado. 

 

Grupo 2: Concedei-nos, Pai Santo, acreditar com o coração, professar com a palavra, confirmar 

com as obras a Vossa aliança conosco. Assim, os homens, vendo as nossas boas obras, Vos 

glorifiquem, Pai nosso que estais nos céus. 

Todos: Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a glória para sempre. Amém. 

 

D. E agora, com as palavras do próprio Jesus, vamos todos rezar: Pai nosso... 

 

D. Invoquemos a Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Ela intercede por nós a todo tempo. Que ela nos 

ajude a perceber as luzes que Deus acende no nosso caminho, para que nossa vida se torne 

testemunho agradável da bondade de Deus: Ave Maria... 

 

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

 

D. Deus, Todo-poderoso, nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

D. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe! Graças a Deus! 

 

09. CANTO FINAL: Nós somos o povo... nº 719 

 

https://www.cnbb.org.br/eleicoes-municipais-2020-regional-sul-2-

oferece-cartilha-para-todo-o-brasil/ 


