
 

 

ROTEIROS PARA GRUPOS DE REFLEXÃO – ABRIL DE 2022 
“Igreja sinodal e missionária, no Espírito de Jesus” 

Os Atos dos Apóstolos 

 

APRESENTAÇÃO 

Saudações fraternas! 

Boas notícias se escutam por toda parte de que estamos vencendo a batalha contra a Covid-19! Ainda 

há perigos, mas com os cuidados e precauções, especialmente a vacinação, nosso povo vai criando coragem 

para retomar a rotina da vida e da experiência de fé das comunidades. A retomada das reuniões dos Grupos 

de Reflexão, ainda que tímida, tem apontado alegria e esperança em nossa Diocese! 

De acordo com a proposta feita no mês de fevereiro, faremos o caminho dos nossos Grupos de 

Reflexão este mês com os Atos dos Apóstolos, a segunda parte da obra de Lucas. Serão apenas dois 

encontros, disponibilizados em formato digital, que viveremos após as intensas celebrações da Semana 

Santa. Com eles, queremos entrar em sintonia com a indicação do Papa Francisco para o Sínodo dos Bispos 

2023 – “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão”. O texto dos Atos pode ser uma 

excelente referência para aderirmos à proposta sinodal com firmeza e decisão. 

O esquema dos nossos roteiros procura usar uma linguagem mais simples e momentos mais livres 

para conversa, reflexão e oração, inspirados no método da Leitura Orante da Sagrada Escritura. Você e seu 

grupo podem opinar e dar sugestões: é só enviar carta ou e-mail para o Secretariado Diocesano de Pastoral. 

O endereço está na última capa dos livrinhos. Ficaremos felizes em escutar as experiências de todos vocês! 

É bom recordar uma coisa: o Grupo de Reflexão é um momento de oração, estudo e reflexão, que 

permite interação de todo o grupo. Por isso, é bom que todos levem a sua própria Bíblia, para aprender a usá-

la melhor e ganhar intimidade com o texto sagrado. É um momento bonito de aprendizado e catequese, de 

troca de experiências de vida, de partilha de fé e oração. Preparem bem os encontros e valorizem o material 

preparado com cuidado e carinho para todos! 

Bom estudo e oração para todos! 

 

Pe. João Custódio Cosmi Cunha 

Coordenação Diocesana de Evangelização e Catequese 

 

Pe. Éder Mataveli Vargas 

Coordenador Diocesano de Pastoral 

 



 

1º ENCONTRO: O ESPÍRITO SANTO É UNIDADE 

NA DIVERSIDADE 

 

- Colocar ao centro a Bíblia, flores, uma vela acesa, e 

também uma imagem, quadro ou figura de Jesus 

Ressuscitado e do Espírito Santo. Preparar também um 

cartaz ou banner com o símbolo do Sínodo dos Bispos 2023. 

- ROTEIRO PARA: 18 A 23 DE ABRIL. 

 

01. CANTO INICIAL: Nós estamos aqui 

reunidos... nº 834 

 

02. ORAÇÃO INICIAL  

D. A Santíssima Trindade nos reúne na alegria da fé:  

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

D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 

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

D. Peçamos irmãos e irmãs, o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a Palavra 

de Deus, escutar seus apelos e nos colocar com empenho, à sua disposição: 

L.1 Espírito do Pai e do Filho T.: Dai-nos escutar sempre vossas inspirações 

L.2 Espírito de Sabedoria e Entendimento T.: Dissipai nossa ignorância 

L.3 Espírito de Conselho T.: Dirigi nossa inexperiência 

L.1 Espírito de Fortaleza T.: Fazei-nos perseverantes no serviço de Deus 

L.2 Espírito de Temor de Deus T.: Livrai-nos de todo mal 

L.3 Espírito de Paz T.: Dai-nos vossa paz 

L.1 Espírito de Santidade T.: Concedei-nos as virtudes e livrai-nos do pecado. Amém. 

 

03. FALA, SENHOR! 

D. Os Atos dos Apóstolos continuam a obra do Evangelho segundo Lucas. O caminho de Jesus 

agora se torna o caminho da Igreja – a missão de Jesus se prolonga no testemunho missionário da 

Igreja nascente. Nada disso é possível sem a ação direta do Espírito Santo de Deus! É o que vamos 

escutar. Antes, porém, cantemos: Eu venho, Senhor Deus... nº 342 

 

Texto: At 2,1-11  
- 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: Alguém já tinha lido esse texto alguma vez? O que 

me chamou a atenção? Que frase me marcou? O que as palavras em destaque têm a 

ver com o texto que lemos e escutamos? 

 

04. A PALAVRA DE DEUS É LUZ 

L.1 A primeira Comunidade cristã, com a Ressurreição e Ascensão de Jesus ao Céu, se encontra, ao 

mesmo tempo, feliz e perplexa. Feliz porque sabe que sua esperança não morrerá nunca: Jesus, de 

junto de Deus, vai sempre conduzir a sua Igreja! Perplexa porque não conta mais com a presença 

física do Mestre em seu meio. E agora? Como poderão levar adiante a missão que receberam? 

Antes de tomar uma atitude, é preciso parar, rezar, escutar a voz de Deus, recompor as forças e 



 

colocar os pés no chão da realidade da vida que vão encarar. O primeiro capítulo dos Atos dos 

Apóstolos narra para nós esse momento importante da vida da Igreja nascente. 

L.2 O Senhor é fiel às suas promessas! Ele não abandona a sua Igreja! Na unidade da intenção e da 

oração dos discípulos, acontece o milagre de Pentecostes: o Espírito Santo, definitivamente, se 

apresenta à Igreja, reúne cada seguidor e seguidora de Jesus, abre suas mentes e corações para se 

lançarem com firmeza e decisão, nas estradas do mundo, para anunciar o Evangelho com coragem e 

ousadia e manifestar em todas as realidades da vida a presença vigorosa do Reino de Deus.   

L.1 Os sinais da presença do Espírito de Deus apontam para os desafios que se seguirão na jornada 

dos discípulos. O vento forte faz pensar que a ação de Deus não se enquadra totalmente nos nossos 

esquemas e planos – é sempre preciso dar espaço para o improviso, para o inesperado, para o novo 

que se aproxima sem avisar. O fogo é símbolo da vida que se consome e renova, gerando luz, calor 

e mais vida – assumir a missão de Jesus significa, como Ele fez, empregar todas os esforços pela 

vida dos irmãos e irmãs. As línguas diferentes sinalizam para a diversidade dos modos de ser, de 

viver e de crer, que devem buscar a unidade em Cristo, Senhor da vida, do mundo e da história. O 

amor é a linguagem universal do Evangelho, a tradução mais perfeita do que é a fé.  

L.2 Estamos vivendo o processo de escuta no caminho da construção do Sínodo dos Bispos 2023, 

cujo tema é: “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão”. Assim é o caminho da 

Igreja: uma busca perseverante de unidade na diversidade, que só se efetiva entre nós como graça, 

como dom do Espírito de Deus. A proposta de uma Igreja Sinodal reflete o desejo profundo de 

unidade, querida pelo próprio Senhor, que aponta para caminhos de diálogo, de acolhida, de serviço 

e confiança, que devem ser trilhados sempre juntos, como irmãos na fé e companheiros na missão.  

 

05. 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. 

 

06. NOSSO TESTEMUNHO 

D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode assumir? 

- Sugestão: Conhecemos algum missionário(a) que está trabalhando em uma região ou país distante (um filho ou filha 

da nossa comunidade ou paróquia, ou um padre ou irmã que já trabalhou entre nós)? Que tal nosso grupo assumir o 

compromisso de rezar por ele(ela) todos os dias durante esta semana? 

 

07. ORAÇÃO FINAL  

D. Chegando ao final deste encontro, agradeçamos ao Senhor pela graça de ouvir e responder à sua 

Palavra: Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

D. Confiemos nossos caminhos ao Senhor: O Senhor Jesus Cristo esteja ao nosso lado para nos 

defender; dentro de nós para nos conservar; diante de nós para nos conduzir; através de nós 

para nos guardar; acima de nós para nos abençoar. 

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

D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e 

Espírito Santo. Amém. 

D. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe! Graças a Deus! 

 

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

 

 



 

2º ENCONTRO: DIALOGAR PARA 

CAMINHAR JUNTOS: SINODALIDADE 

 

- Colocar ao centro a Bíblia, flores, uma vela acesa, e também 

uma imagem, quadro ou figura de Jesus Ressuscitado e do 

Espírito Santo. Preparar também um cartaz ou banner com o 

símbolo do Sínodo dos Bispos 2023.  

- ROTEIRO PARA: 25 A 30 DE ABRIL. 

 

01. CANTO INICIAL: Quem foi que aqui... nº 118 

 

02. ORAÇÃO INICIAL  

D. A Santíssima Trindade nos reúne na alegria da fé:  

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

D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 

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

D. Peçamos irmãos e irmãs, o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a Palavra 

de Deus, escutar seus apelos e nos colocar com empenho, à sua disposição: 

L.1 Espírito do Pai e do Filho T.: Dai-nos escutar sempre vossas inspirações 

L.2 Espírito de Sabedoria e Entendimento T.: Dissipai nossa ignorância 

L.3 Espírito de Conselho T.: Dirigi nossa inexperiência 

L.1 Espírito de Fortaleza T.: Fazei-nos perseverantes no serviço de Deus 

L.2 Espírito de Temor de Deus T.: Livrai-nos de todo mal 

L.3 Espírito de Paz T.: Dai-nos vossa paz 

L.1 Espírito de Santidade T.: Concedei-nos as virtudes e livrai-nos do pecado. Amém. 

 

03. FALA, SENHOR! 

D. O caminho evangelizador da Igreja não é fácil, nem ontem nem hoje! São muitos os desafios e 

inquietações, rivalidades e preconceitos, discordâncias e desafetos mesmo entre os membros das 

próprias comunidades. E lá no comecinho, quase não deu certo. Vamos escutar o texto. Antes, 

porém, cantemos: Dá-me a palavra certa... nº 271 

 

Texto: At 15,22-35 
- 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: Alguém já tinha lido esse texto alguma vez? O que 

me chamou a atenção? Que frase me marcou? O que as palavras em destaque têm a 

ver com o texto que lemos e escutamos? 

 

04. A PALAVRA DE DEUS É LUZ 

L.1 O trecho dos Atos dos Apóstolos que acabamos de ler já se encontra no meio do livro. Após o 

relato de Pentecostes, sobre o qual nos dedicamos na semana passada, os apóstolos e os primeiros 

discípulos iniciaram sua missão: deixando Jerusalém, passaram a anunciar o Evangelho de modo 

itinerante, como Jesus, e começaram a converter pessoas e famílias e fundar comunidades nas 

cidades e vilas. Alguns como Tiago e Estêvão testemunharam com o próprio sangue a firmeza de 

sua fé. A expansão missionária da Igreja tomou fôlego com o trabalho de Pedro e, sobretudo, com 

Paulo e seus colaboradores.   



 

L.2 O Evangelho era, primeiramente, direcionado aos judeus, afinal, foi com os membros deste 

povo que Deus estabeleceu sua aliança e fez as suas promessas – em Jesus Cristo, tudo isso se 

cumpriu! Mas, somente eles seriam destinatários dessa boa notícia do Mistério Pascal do Senhor? 

Logo a Igreja nascente compreendeu que Jesus não poderia ser o Salvador somente dos judeus, 

filhos de Abraão, mas de todos os homens e mulheres, todos os filhos e filhas de Deus! Assim, os 

discípulos começaram a romper barreiras étnicas e culturais, mas começaram a se deparar com 

alguns probleminhas religiosos. Como resolvê-los? 

L.1 Para evitar dúvidas e mais desgastes, os apóstolos e outros representantes das comunidades se 

reúnem para discutir as questões em Jerusalém, a comunidade-mãe, que simboliza a unidade de toda 

a Igreja. É um dos mais antigos exemplos da Igreja Sinodal em ação! Todos falam e escutam, e 

buscam um discernimento sincero à luz do Espírito Santo, para que se cumpra a vontade de Deus. 

Tanto que, ao final, eles elaboram uma carta para ser lida entre as comunidades, apresentando o que 

“pareceu bem ao Espírito Santo e a nós”. É assim que se toma uma decisão na Igreja: em atitude de 

profunda e humilde escuta das necessidades humanas e, mais ainda, da voz de Deus! 

L.2 A proposta do Sínodo dos Bispos 2023 é fazer com que o processo de participação na Igreja 

seja sempre e cada vez mais amplo, com uma atitude decidida de dialogar com todas as pessoas, 

dentro e fora das nossas comunidades. Essa postura cria entre nós verdadeiros laços de comunhão, 

pois as decisões passam pela sinceridade do nosso coração confrontado com a verdade de Deus. 

Desse modo, poderemos nos lançar na missão sem medo, porque descobrimos que evangelizar não 

é simples voluntarismo humano, mas iniciativa, vocação e graça divina. Sinodalidade é esse esforço 

em caminhar juntos, o Espírito e a Igreja, nós como irmãos e irmãs, anunciando o sonho de amor de 

Deus para toda a humanidade: seu Reino de paz, de justiça e de fraternidade universais. 

 

05. 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. 

 

06. NOSSO TESTEMUNHO 

D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode assumir? 

- Sugestão: Conhecemos alguma pessoa ou família que está afastada da comunidade? Sabemos o motivo? Que tal 

nosso grupo fazer uma visita a ela, como iniciativa de fraternidade, demonstrando nosso desejo de comunhão?  

 

07. ORAÇÃO FINAL  

D. Chegando ao final deste encontro, agradeçamos ao Senhor pela graça de ouvir e responder à sua 

Palavra: Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

D. Confiemos nossos caminhos ao Senhor: O Senhor Jesus Cristo esteja ao nosso lado para nos 

defender; dentro de nós para nos conservar; diante de nós para nos conduzir; através de nós 

para nos guardar; acima de nós para nos abençoar. 

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

D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e 

Espírito Santo. Amém. 

D. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe! Graças a Deus! 

 

08. CANTO FINAL: Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe... nº 737 



 

SÍNODO DOS BISPOS 2021-2023 

 

Estamos vivenciando o Sínodo dos Bispos. 

Ele foi convocado pelo Papa Francisco. 

Nossa Igreja Diocesana participou pelo 

processo de escuta através de uma pesquisa 

realizada no site diocesano. Agora é o 

momento de enviar a síntese para a Equipe 

Nacional e esta encaminhará para a Santa Sé. 

Acompanhemos com nossas orações. 

  

- Sobre a logomarca do Sínodo dos Bispos: 

Uma grande árvore majestosa, cheia de 

sabedoria e luz, atinge o céu. Sinal de profunda vitalidade e esperança, exprime a 

cruz de Cristo. Traz a Eucaristia, que brilha como o sol. Os ramos horizontais se 

abrem como mãos ou asas e sugerem, ao mesmo tempo, o Espírito Santo. O povo de 

Deus não é estático: está em movimento, em referência direta à etimologia da palavra 

sínodo, que significa "caminhar junto". As pessoas estão unidas pela mesma dinâmica 

e respiram da Árvore da Vida, a partir da qual iniciam sua jornada. Essas 15 silhuetas 

resumem toda a nossa humanidade em sua diversidade de situações de vida, gerações 

e origens. Este aspecto é reforçado pela multiplicidade de cores vivas que são, elas 

próprias, sinais de alegria. Não há hierarquia entre essas pessoas que estão todas no 

mesmo nível: jovens, velhos, homens, mulheres, adolescentes, crianças, leigos, 

religiosos, pais, casais, solteiros, deficientes; o bispo e a freira não estão à frente 

deles, mas entre eles. Muito naturalmente, as crianças e depois os adolescentes abrem 

o caminho, referindo-se as palavras de Jesus no Evangelho: "Eu te louvo, Pai, Senhor 

do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes 

aos pequeninos". A linha de base horizontal: "Por uma Igreja sinodal: comunhão, 

participação e missão", vai da esquerda para a direita no sentido de uma marcha, 

sublinhando e reforçando-a, terminando com o título "Sínodo 2021-2023": o ponto 

culminante que resume tudo. A autora da logomarca é a francesa Isabelle de Senilhes, 

que mora em Paris.  

Fonte: https://www.cnbb.org.br/conheca-os-significados-da-logomarca-do-sinodo-

2023-lancada-pelo-vaticano/ 

 

Mais informações no site da Santa Sé (Vaticano): 

https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_po.htm  

ou da CNBB: https://www.cnbb.org.br/sinodo2023/ 

 

 

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL 
Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177 / 9.9988-

0662 - E-mail: dsm.secretariado@gmail.com / Site: www.diocesedesaomateus.org.br - 

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br  

https://www.cnbb.org.br/conheca-os-significados-da-logomarca-do-sinodo-2023-lancada-pelo-vaticano/
https://www.cnbb.org.br/conheca-os-significados-da-logomarca-do-sinodo-2023-lancada-pelo-vaticano/
https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_po.htm
https://www.cnbb.org.br/sinodo2023/
mailto:dsm.secretariado@gmail.com
http://www.radiokairos.com.br/


 

 

 

 

ORAÇÃO DO SÍNODO 2021-2023 

 

Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo: 

estamos todos reunidos no vosso nome. 

Vinde a nós, 

assisti-nos, 

descei aos nossos corações. 

Ensinai-nos o que devemos fazer, 

mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. 

Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, 

que a ignorância nos desvie do caminho, 

nem as simpatias humanas nos torne parciais, 

para que sejamos um em Vós 

e nunca nos separemos da verdade. 

Nós Vo-lo pedimos 

a Vós que, sempre e em toda a parte, 

agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. 

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMARIA DIOCESANA AO CONVENTO DA PENHA 

23 de abril de 2022. 

Missa no Campinho do Convento: 09h 

Presidência: Dom Paulo Bosi Dal’Bó 

Transmissão ao vivo pela Rádio Kairós 


