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APRESENTAÇÃO

Senhor, Deus da vida e da esperança, vosso povo tem sofrido muitas provações devido 
à pandemia da Covid-19. Rogamos a Vós, Senhor, para que não permitais que o vosso 
povo perca a esperança; envia sobre nós o vosso Espírito Santo para que com vosso fogo 
abrasador mantenhamos acesa, em nossa vida, a chama da fé e da esperança. Só Vós, ó 
Senhor, tendes o poder de nos livrar desta pandemia; não nos desampare e não nos deixeis 
fraquejar em meio a tantos momentos difíceis. Maria, mãe de Deus e nossa, intercedei por 
nós junto a seu filho Jesus, para que aprendamos com Ele a carregar a cruz na certeza 
da vitória e da ressurreição. Isto vos pedimos pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor. Amém.  

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

Estamos vivendo momentos muito difíceis e desafiadores com a pandemia da Co-
vid- 19 e suas tristes e graves consequências. O medo, a insegurança, a tristeza, 

a angústia e o desespero têm encontrado eco no coração sofrido do povo brasileiro, 
roubando-lhe a serenidade, a alegria e a paz. Diante deste contexto, o roteiro de refle-
xão deste mês de abril quer ser sinal de conforto e esperança para todos aqueles que 
sofrem as consequências diretas e indiretas deste momento desafiador da história do 
Brasil e do mundo. 

O cristão, ancorado na fé, é chamado a não perder a esperança. A fé do cristão é 
uma fé pascal, por isso, ele sabe que para além da morte existe a vida, para além dos 
sofrimentos existe a vitória, para além da cruz, existe a ressurreição. É desta perspectiva 
pascal que nasce a sua esperança em Deus. 

Queremos aproveitar os encontros deste mês para nos unirmos em oração a todos 
as famílias do Brasil e do mundo que estão vivendo momentos de grande tribulação, 
sofrimento e angústia por causa da pandemia. Queremos refletir sobre a esperança 
cristã com o olhar e o coração unido aos sofredores que estão tendentes a perder a 
esperança. Desejamos muita força a todos!

Edição dos textos, seleção de imagens: 
EQUIPE ARQUIDIOCESANA DOS ROTEIROS DE REFLEXÃO | email: roteirosderefl exao@gmail.com

Revisão: Pe. Edmar José da Silva (Coordenador Arquidiocesano de Pastoral) 
e Pe. Luiz Carlos Ferreira (Diretor da Editora Dom Viçoso)

Arte, impressão e distribuição: 
EDITORA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233 |  www.grafi cadomvicoso.com.br
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Ambiente: Bíblia aberta, vela, flores, crucifixo.

1. ACOLHIDA
Dir.: Sejam todos bem-vindos irmãos e irmãs em 
Cristo. Durante este mês refletiremos sobre o tema 
da esperança na perspectiva da fé cristã. E nesse 
primeiro encontro vamos refletir: O que é a espe-
rança cristã? Iniciemos, cantando:

CANTO | Tanta esperança de chegar / Tanta estrada por andar / Tantas marcas e sinais / 
Tantas palavras por falar / Tantas outras pra gritar / Tantas mais pra se calar, ô, ô...
Perdão Senhor, pela palavra que eu falei e não devia. / Perdão Senhor, pela palavra 
que eu guardei e não devia. / Perdão Senhor, pelas verdades que eu calei quando 
era hora de profetizar.

 2. ORAÇÃO INICIAL (página 2) 

3. MOTIVAÇÃO 
Dir.: O catecismo da Igreja Católica afirma que virtude é uma disposição firme para 
fazer o bem e permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de 
si. Existem virtudes que são humanas, que são aquelas que são alcançadas somente 
com o esforço humano, e as virtudes teologais, que são aquelas dadas por Deus e se 
referem diretamente a Deus. Dentre as virtudes teologais está a esperança. 

Leitor 1: O catecismo da Igreja Católica define a esperança como a virtude teologal 
para a qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo 
nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas 
no socorro da graça do Espírito Santo. 

Leitor 2: Portanto, a esperança cristã é esperar em Jesus Cristo. Toda esperança que 
temos deve ser fundamentada em Cristo. E tudo o que fazemos deve ser acompanhado 
dessa esperança. “Na esperança somos salvos” (Rm 8, 24). Esta é a formulação central 
da esperança cristã.

Leitor 1: Vivemos uma realidade transitória, portanto, menos importante diante do 
que aguardamos, do que nos espera. Esta certeza é determinada no nosso caminhar. 
O que dá fundamento à esperança cristã é a fé em Jesus Cristo e nas suas promessas 

primeiro encontro

O QUE É A
 esperança cristã
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para aqueles que permanecem firmes na fé diante das dificuldades e passam por este 
mundo fazendo o bem: “Jesus é a nossa esperança” (Col 1,2).
Leitor 2: A verdadeira esperança é “esperar em Deus, é acolher Deus no coração como 
fundamento último da nossa existência. 
Todos: Quem deposita a esperança em Cristo, decide segui-lo mais de perto e 
mantém a confiança Nele, em todas as circunstâncias da vida. É a fé que temos 
que nos confere a certeza do futuro. A fé confere à vida uma nova base, um novo 
fundamento, sobre o qual o ser humano pode se apoiar.
Dir.: A esperança cristã não se resolve nas expectativas humanas. Existem esperas que 
são humanas, como por exemplo: alcançar um emprego, ser vacinado contra a Covid-19, 
ter uma família unida, conseguir se formar... Porém estas esperanças podem acontecer 
ou não, ou seja, podem nos decepcionar porque envolvem pessoas e situações. Por 
isso, diz São Paulo que a única esperança que não nos decepciona é a esperança em 
Deus (cf. Rom 5,5). 

Leitor 1: Esperar em Deus, esta é a esperança que não nos decepciona porque Deus é 
fiel às suas promessas. Todas as expectativas humanas adquirem sentido mais profundo 
e devem ser iluminadas por esta esperança maior, a esperança em Deus. Devemos ter 
clareza que a esperança em Deus não se resolve plenamente neste mundo, mas nos 
direciona para a vida eterna. 

Leitor 2: A Igreja, como mãe e mestra, deve ser portadora desta verdadeira esperança 
para os seres humanos. Ela espera que a situação melhore neste mundo: que haja me-
nos violência, mais saúde para todos, menos desigualdades sociais e etc. Ela deve lutar 
por isso, sabendo que a esperança maior está na construção de um mundo conforme 
a vontade de Deus neste mundo.
Todos: Ela sabe que promovendo as pessoas com Deus e entre si, está anunciando 
e promovendo a esperança cristã, um começo da salvação.

Dir.: Existe diferença entre esperar que... e esperar em... Esperar que significa buscar as 
esperanças humanas: ganhar na loteria, melhorar de vida, ser vacinado e etc. Esperar 
em é esperar em Deus. Esperar em Deus é sempre uma esperança concretizada.

Leitor 1: Quem espera em Deus nunca se decepciona. No período da pandemia, a 
esperança cristã é que ela acabe, que o contaminado se recupere. Mas mesmo que o 
contaminado venha a óbito, a ressurreição é uma certeza do cristão que espera em Deus.
Todos: A esperança não é a última que morre, mas é a primeira que nasce quando 
tudo parece perdido e sem solução. Quem tem esperança tem confiança, tem fé 
em Deus, tem tudo. 

4.  FATO DA VIDA
Sou Ana Maria, moradora de uma cidade da Arquidiocese de Mariana. Sou filha de 
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dona Francisca, somos dez irmãos, todos casados. Minha mãe tem 85 anos, mas é lúcida 
e saudável. Já viúva há um ano, meu pai faleceu e ela não quis morar com nenhum dos 
filhos. Por causa disso, contratamos uma moça pra passar o dia com ela e à noite nos 
revezamos, cada dia um de nós dorme com ela. No dia 17 de dezembro de 2020, perto 
do Natal, meu irmão mais velho, o José, passou a noite com ela, mas estava contami-
nado com o coronavírus e não sabia, então ela acabou sendo contaminada também. 
Quando vieram os sintomas, meu irmão já tinha testado positivo, então levamos nossa 
mãe para fazer o teste e deu positivo também, infelizmente. Daí, ficamos desesperados, 
com medo de perder nossa mãe. Mas ninguém se sujeitou a ficar com ela, então eu dis-
pensei a empregada dela e me mudei pra lá, pra cuidar dela. Os primeiros dias foram de 
medo, pavor e desespero. Não sabia como seria dali pra frente, tinha medo dela morrer, 
medo de me contaminar e não dar conta de cuidar dela. Nesse período apareceram 
mais pessoas contaminadas na família, num total de seis pessoas contando comigo, 
pois acabei me contaminando também através de minha mãe. O meu irmão José, foi o 
único que ficou em estado grave, internado e entubado na UTI. Passamos o Natal e o Ano 
Novo em oração e isoladas, só eu e minha mãe, em casa, e no dia do Natal estávamos 
tão mal que tivemos que ser levadas ao hospital de campanha, fomos medicadas, mas 
graças a Deus não precisamos ficar internadas. O que me deu perseverança para con-
tinuar firme foi a fé em Deus, as orações de toda família, amigos, comunidade e o meu 
Pároco que um dia me ligou e disse que estava rezando por nós. Disse brincando que 
eu estava “na boca do leão prestes a rugir”, mas pediu pra eu colocar minha confiança 
em Deus, continuar firme e cuidar de minha mãe com muito amor e carinho, como se 
ela fosse Jesus Cristo, que o meu ato era de coragem e amor. Isso me deu muita força 
para vencer, tive esperança de me curar e ter minha família curada. Passados alguns 
dias, o meu irmão ganhou alta e para honra e glória de Jesus, Maria e José, fomos todos 
curados, vencemos a Covid-19. Deus seja louvado!!!

5. FATO DA BÍBLIA 
CANTO | Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!!
Eu confio em Nosso Senhor, com fé, esperança e amor. 
Eu espero em sua palavra, hosana, ó Senhor, vem, me salva! 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

Leitura bíblica: Mateus 9, 18-26

PARA REFLETIR
1. Qual a semelhança entre o Fato da Vida e o Fato da Bíblia?
2.  Diante dos casos citados no Fato da Vida e no Evangelho, houve esperança cristã?

6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO
Em quais circunstâncias você recorre a Deus?
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7. GESTO CONCRETO
Buscar socorrer as pessoas que estão em sofrimento, levando-as a experimentarem a 
esperança cristã. 

8. ORAÇÃO FINAL
Gloriosa Senhora da Luz, Aurora fecunda e benfazeja do grande sol divino Jesus Cristo, 
que iluminou a pobre humanidade, envolta nas trevas do pecado, sede a estrela fulgu-
rante e guiai nossos passos no caminho do bem. Viestes várias vezes à terra trazer aos 
Vossos filhos aflitos a doce mensagem de paz e amor. Fazei que, aos clarões da vossa 
bondade, eu robusteça a minha fé e afervore o meu coração, necessitando tanto da 
graça de Deus. Abençoai as nossas famílias para que elas sejam santuários de virtude 
cristã e células vivas do Corpo Místico de Cristo. Renovai os costumes da sociedade, 
para que nela reinem a pureza, a ordem e a concórdia fraternal. Iluminai as nossas au-
toridades, para que conduzam os destinos do Estado com sabedoria, justiça e espírito 
cristão. Virgem Mãe, Senhora da Luz, protegei-nos das forças das trevas, do ocultismo e 
da falta de fé em Deus. Iluminados pela luz que trazes nos braços, enxergarei melhor o 
caminho. Abençoai vossos filhos devotos, que esperam à luz de Vossa proteção e pelos 
méritos infinitos de Vosso Divino Filho, alcançar, um dia, a eterna posse do céu. Amém.

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

9 . AVISOS E DESPEDIDA
CANTO | Maria vivia em oração / Maria provada no sofrimento / Maria guardava no co-
ração / Maria pra Jesus um alento.
Oh, Maria, ensina-me a ser assim / Como filho em Deus tudo esperar / Mãe querida, 
vem comigo caminhar / Oh, Maria, roga a Jesus por mim.     
Maria que não se rebelou / Maria por nós ofereceu / Maria que os pastorinhos ensinou 
/ Maria que em Fátima apareceu.
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Ambiente: Bíblia aberta, vela, flores, crucifixo.

1. ACOLHIDA
Dir.: Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs em 
Cristo. Neste segundo encontro vamos refletir sobre 
as características da esperança cristã: ligação com a fé 
ativa e comunitária. Iniciemos invocando a Santíssima 
Trindade:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

CANTO | Esperar contra toda esperança /Caminhar como quem tem certeza /Partilhar 
com carinho da mesa /Onde Deus vem nos alimentar /Confiar como simples criança /Que 
não sabe talvez a resposta /Mas aceita do Pai a proposta /É meu jeito de crer e de amar.
Todos os dias na Eucaristia /Minha alma confia /Que acontece um milagre impossível / 
Deus me alimenta de paz e de luz /No corpo e no sangue do Cristo Jesus. Na tormenta, 
saber que a bonança /Está perto e seguir confiante /E por mais quepareça distante.
Perseguir o lugar que é só meu /Caminhar como quem não se cansa /Olhos fitos nameta 
escolhida /E apostar nesta meta uma vida /Eis a herança que o Mestre me deu.

2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)

3. MOTIVAÇÃO
Dir.: Esperança é o ato de esperar o que se deseja. E esperançar é almejar, sonhar, buscar, 
definir o que se quer, e o como irá alcançar e agir. A esperança cristã consiste em alme-
jar, sonhar, buscar e desejar o que Jesus Cristo sonha para a vida dos seres humanos. 

Leitor 1: A esperança cristã se alimenta da fé cristã. Na perspectiva teológica, a fé 
é também uma virtude que é dom de Deus e quem confia em Deus busca amparo e 
abrigo Nele. Esperança cristã é esperar em Cristo, é fazer de Jesus a origem e a razão 
da nossa esperança. 

Leitor 2: A esperança cristã supõe não colocar todas as expectativas da vida somente nas 
coisas deste mundo, mas acolher o projeto de vida ensinado e vivido por Jesus Cristo. 
Cultivar a esperança cristã é acolher o caminho das bem-aventuranças, apontado por 
Jesus como caminho de felicidade. A esperança cristã está baseada numa perspectiva 

segundo encontro

CARACTERÍSTICAS DA 
esperança cristã
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de felicidade que consiste em fazer a vontade de Deus neste mundo, sabendo que re-
ceberá recompensa no céu. 
Todos: Falar de esperança é falar da força positiva que nos faz caminhar rumo a um 
horizonte, onde apenas a alegria de estar caminhando já é, de certa forma, trans-
formadora da realidade. É uma força que transcende toda e qualquer experiência 
humana; é uma expectativa que aspira algo supremo, intocável, infinito. Assim foi 
a esperança e a fé de Abraão.

Dir.: A esperança que transforma o mundo é a esperança ativa, que se faz resistência e 
luta cotidiana. Resistência crítica na denúncia, no enfrentamento e na luta contra toda 
forma de opressão, injustiça e exploração. Isso exige lucidez, discernimento e sabedoria.

Leitor 3: A transformação da sociedade para o bem comum necessita de uma mudan-
ça nas instituições governamentais, através da educação e conscientização dos seus 
membros. A vitória depende da força da articulação dos homens em diversos setores 
sociais: organizações populares, igrejas, universidades, meios de comunicação, etc.
Todos: Sempre nos passos de Jesus, no poder do Espírito Santo, em companhia 
dos profetas e mártires da Fé e da missão, na fidelidade aos mais necessitados.

Dir.: As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) são organismos da Igreja Católica que 
têm como característica comunitária a leitura bíblica em articulação com a vida, com a 
realidade política e social em que vivemos.  Através do método ver, julgar e agir buscam 
olhar a realidade em que vivem (ver), julgá-la com os olhos da fé (julgar) procurando 
nunca perder de vista o dom da esperança. Ao ligar a fé com a vida, o desejo é renovar a 
esperança no coração das pessoas através da prática da caridade fraterna. A verdadeira 
esperança leva ao compromisso com o outro. 

Leitor 1: Nosso povo tem grande participação nas várias lutas sociais: na romaria da 
terra, na romaria do trabalhador/a, no grito dos excluídos, nos cursos do CEBI, na semana 
da família, na semana de oração pela unidade dos cristãos e no Fórum Social pela Vida. 
O objetivo de todas estas atividades é levar Deus para as realidades sofridas das pessoas, 
motivados pela fé, renovando a esperança e o compromisso da prática da caridade. 

Leitor 2: Na Igreja existem várias outras iniciativas que têm como objetivo promover 
a esperança cristã no coração das pessoas. São ações pastorais concretas de cuidado 
com o outro, de solidariedade, de partilha, de presença qualificada na vida dos irmãos, 
especialmente dos que mais sofrem. Estas iniciativas pastorais são portadoras de es-
perança para os que sofrem. Neste tempo da pandemia, estas ações são cada vez mais 
necessárias e urgentes. As pessoas, especialmente as mais pobres e excluídas, estão 
perdendo a esperança. É hora de levar esperança a todos os corações! Com palavras 
e gestos concretos.  
Todos: Que as CEBs e todas as iniciativas pastorais da Arquidiocese de Mariana 
se esforcem ainda mais para ser sinal de esperança na vida dos que mais sofrem. 
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Que também os movimentos da Arquidiocese estejam em função desta vivência 
concreta da fé, levando a esperança a todas as pessoas, de modo muito concreto. 

4. FATO DA VIDA
Maria Moura, desde sua adolescência, ajudava nos trabalhos pastorais da Igreja e 

quando se mudou para longe do centro da cidade, ficou sem ter como frequentar as 
missas como era seu costume. A celebração mais próxima acontecia uma vez por mês 
à noite num bairro vizinho, muito violento. Como sua fé é enorme, apesar de tudo, Ma-
ria resolveu  frequentar, sem medo. Um dia, porém, quando voltava para casa depois 
da celebração, sozinha, ouviu uma voz atrás de si que disse: “levanta uma tenda!”. Ao 
olhar para trás, não viu ninguém. Passado um tempo, a mesma situação aconteceu 
novamente, Maria ouviu a voz bem alta e começou a pensar que Deus estava falando 
com ela. Resolveu procurar o pároco, que não acreditou em suas palavras e disse para 
não se preocupar.

Tempo depois, andando pelo bairro vizinho, encontrou com uma moradora que a 
perguntou se era possível construir uma igreja ali, pois muitas coisas ruins aconteciam 
naquele lugar. Ao ouvir esse pedido, Maria se lembrou da tenda, conversou novamente 
com o pároco e começou a buscar locais onde pudesse construir um pequeno local 
para celebrações. Muitas foram as negativas que recebeu, até que, com o apoio pessoal 
do padre, uma dívida foi assumida e foi comprado um terreno para a construção do 
templo. A comunidade começou a se reunir para rezar no local, a idéia foi crescendo 
e a esperança comunitária foi envolvendo a todos. Com doações foram feitas festas, 
rifas e outras coisas para quitar a dívida do terreno, mas, quando faltavam 25% do valor 
para pagar, não havia mais ideias sobre como levantar dinheiro, até que um jardineiro 
da comunidade doou seu único carro e resolveu a questão.

Ao longo do tempo, a comunidade foi se envolvendo com a ideia de Maria e hoje ela 
não é mais uma ideia, é a esperança de uma comunidade inteira, é o desejo de todos 
que, com fé e trabalho, caminham juntos em direção ao objetivo. O pequeno local de 
celebrações agora será uma Igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Mesmo em 
obras, as celebrações acontecem no local, que recebe muitas pessoas de outras comu-
nidades. A comunidade sabe que, por obra e graça do Senhor, a Igreja de Nossa Senhora 
Aparecida é e continuará sendo um lugar especial de encontro com Deus. 

5. FATO DA BÍBLIA
CANTO: Fala, que teu servo escuta / Fala-me Senhor, que teu servo escuta! Fala-me 
Senhor, que teu servo escuta!

Leitura bíblica: Gênesis 22, 1-13

PARA REFLETIR
1. Compare o Fato da Vida e o Fato da Bíblia.
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2. Tanto a fé de Abraão quanto o fato da vida nos ensinam a confiar em Deus e não de-
sistir nunca. Você confia sempre em Deus e persevera na fé mesmo nas dificuldades?

6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO
Você é capaz de ter uma fé de fidelidade e obediência a Deus como a fé de Abraão?

7. GESTO CONCRETO
Ver as necessidades da sua comunidade e colocar-se à disposição para ajudar.

8. ORAÇÃO FINAL
Pai Nosso.... Ave Maria.... Glória ao Pai....

9. AVISOS E DESPEDIDA
CANTO: O nosso jeito de ser igreja / é o nosso jeito de viver a fé. (bis)
1. Nossa alegria nasce na comunidade, / fraternidade, esperança e louvor. / São sempre 

frutos de uma fé que se anima, / que segue os passos de Jesus Libertador.
2. Entendemos que justiça é profecia, / tem que estar a serviço do irmão. / Religião que 

prega melancolia, / não faz sentido e caminha sem direção.
3. Nós professamos a essência do amor, / é o sagrado que se estende a todos nós. / Sem 

distinção de credo, raça e cor, / somos irmãos, filhos do mesmo amor.



11 ARQUIDIOCESE DE MARIANA NÚMERO - 280  |  ABRIL DE 2021  | ROTEIRO DE REFLEXÃO

Ambiente: Bíblia aberta, crucifixo, vela, flores. 

1. ACOLHIDA 
Dir.: Irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso terceiro 
encontro, no qual refletiremos sobre como manter a 
esperança. Vivemos em uma época muito atribulada 
e individualista, em que todos correm para dar conta 
de seus próprios compromissos. Nesta multidão de 
pessoas que vivem as relações humanas tão superficialmente, é fácil se sentir sozinho, 
desamparado e sem esperança. Quando os problemas aparecem e somos colocados 
em provação, como fazer para não perder a esperança? Vamos pedir que Deus nos 
encaminhe e nos ajude a refletir sobre os caminhos que nos levem a essas respostas. 
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

CANTO | 1. Somos gente da esperança / que caminha rumo ao Pai. / Somos povo da 
Aliança / que já sabe aonde vai. 
De mãos dadas a caminho / porque juntos somos mais, / pra cantar o novo hino / 
de unidade, amor e paz. 
2. Para que o mundo creia / na justiça e no amor, / formaremos um só povo / num só 

Deus, um só pastor. 

2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)

3. MOTIVAÇÃO 
Dir.: Sabemos que a esperança é o ato de esperar o que se deseja, e que, para um cris-
tão, esperar significa ter fé de que Deus providenciará e fará o melhor por nós. Muitas 
vezes, é difícil entender que aquilo que queremos ou entendemos que seja o melhor 
para nós mesmos, não coincida com o que o Senhor planejou para a nossa trajetória, ou 
ainda, compreender que o tempo divino é diferente do tempo humano. Portanto, nos 
momentos de tribulação, de dor, de sofrimento e de provações é comum fraquejar na fé 
e perder a esperança. É humano questionar Deus e perguntar por que aquilo acontece 
com você, por que Ele assim o permitiu... e, nesse momento, devemos nos lembrar de 
Jó, que mesmo diante das piores provações, jamais duvidou de que Deus olhava por 
ele, jamais perdeu sua fé e sua esperança. 
Leitor 1: Para seguirmos o exemplo de Jó, precisamos do primeiro pilar que alimenta 
a fé e por consequência a esperança: a oração. A oração é o canal de ligação com o 

terceiro encontro

 Bíblia aberta, crucifixo, vela, flores. 

COMO MANTER A
 esperança
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sagrado, é a forma de nos aproximarmos de Deus e nos afastarmos daquilo que nos faz 
fraquejar na fé e nos faz perder a esperança. Então sempre que sentirmos a esperança 
e a fé diminuir, peçamos: 
Todos: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a 
coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra.

Leitor 2: “Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, 
em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, 
visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele” (Rm 15, 1-2). Esse é o conselho de 
São Paulo aos romanos em sua carta. Assim nós também devemos fazer: a comunidade 
cristã deve apoiar aqueles que estão passando por um momento difícil ou são mais 
vulneráveis devido às condições sociais, emocionais ou de qualquer outra ordem. A 
comunidade cristã é também forte instrumento de manutenção da fé e da esperança. 
Todos: Senhor, “onde houver dúvida que eu leve a fé... onde houver desespero que 
eu leve a esperança”. 

Leitor 3: A família também é muito importante para o cultivo da fé e da esperança. Quan-
do estamos com pessoas que continuamente nos fortalecem e nos apoiam, fica mais 
fácil seguir em frente. Quando um membro da família fraqueja, os demais o amparam e 
o incentivam a se reerguer e a se motivar novamente. Juntos e em oração, a esperança 
se mantém sempre acesa. Nesse sentido, não há exemplo mais forte do que a Sagrada 
Família de Nazaré. Maria aceitou o plano divino e José sempre a apoiou, ambos com fé e 
esperança inabaláveis de que Deus sempre estaria com eles e que seriam instrumentos 
para que Ele realizasse suas obras neste mundo. Maria e José educaram e protegeram 
Jesus enquanto foi necessário. Quando perderam Jesus em Jerusalém na festa da 
páscoa, em momento algum Maria e José se acusaram; pelo contrário, voltaram juntos, 
aflitos, mas esperançosos de encontrar o Filho. A Bíblia é muito breve e não descreve 
a procura, mas podemos imaginar que ao longo de 3 dias, devem ter sido muitos os 
momentos em que um precisou apoiar o outro e ajudar a manter a esperança, afinal, 
ter um filho sumido é motivo para preocupação e até desavenças. 
Todos: Jesus, Maria e José, ajudai-nos a fazer de nossas famílias lugar do cultivo da 
fé, da esperança e do amor, especialmente nos momentos mais difíceis.  

Leitor 1: Por fim, manter a esperança está intimamente ligado à realização daquilo que 
se espera ou deseja. Para que a realização aconteça é preciso agir e para agir é preciso 
saber como fazer. Nesse momento é que devemos buscar o Espírito Santo, a fim de que 
nos inspire em direção às atitudes certas, ao momento adequado e, principalmente, 
que Ele nos dê o ânimo e a persistência necessária para agir, em busca do objetivo 
sonhado por Deus.  
Todos: Que o Espírito Santo esteja sempre conosco nos inspirando e nos dando 
ânimo e persistência. 
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4. FATO DA VIDA 
Eu sou Ana Aparecida, moro numa cidade da Arquidiocese de Mariana. Sempre fui 

uma mulher de fé audaciosa em Deus e na intercessão de Nossa Senhora e minha vida 
sempre foi marcada por impossíveis, até que um dia fui testada a provar minha fé. Dia 
22 de agosto de 2013, meu filho estava com 13 anos e sofreu um acidente gravíssimo de 
bicicleta. Ele teve 3 paradas cardíacas na Unidade Básica Saúde da cidade, foi de heli-
cóptero para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte, sofreu mais 3 paradas cardíacas 
lá, mas foi reanimado. Meu filho quebrou o braço, a mandíbula, o nariz e a clavícula, teve 
traumatismo craniano e várias escoriações pelo corpo que o deixaram praticamente em 
carne viva. Tudo isso tornava o caso dele perdido aos olhos humanos. O caso era grave 
e a chance de recuperação era nula. Eu deveria me preparar para o pior, foi o que ouvi 
dos médicos. Desde o momento que o vi pela primeira vez depois do acidente, fiquei ao 
lado do meu filho o tempo todo em oração, acompanhando todo aquele sofrimento. O 
que fiz foi me colocar na presença de Deus e pedir a intercessão de Nossa Senhora por 
ele. Foram vários dias na UTI daquele hospital e em um deles vi — com toda a clareza e 
certeza da minha fé — Maria Santíssima andando por aquela sala de terapia intensiva 
na qual meu filho ficou intubado por 6 dias. Sei que foi por intercessão dela que Deus 
curou todos que estavam lá naquele dia. Nos dias que se seguiram, meu filho reagiu e 
foi para a enfermaria. Teve alta depois de 13 dias internado, ficou totalmente curado e 
sem sequelas, sendo um caso perdido para a medicina. Portanto, irmãos, precisamos 
ter sempre esperança e contar com a amorosa intercessão de Nossa Senhora e confiar 
que o Nosso Deus é o Deus do impossível! 

5. FATO DA BÍBLIA 
Dir.: Vamos, agora, ouvir o que Deus vai nos falar. Cantemos, aclamando o Evangelho: 
CANTO |  Aleluia, aleluia a minh’alma abrirei. / Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei! Aleluia, 
aleluia a minh’alma abrirei. / Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei! 

Leitura bíblica: Marcos 5, 21-43 

PARA REFLETIR 
1. Pode-se dizer que há manifestação de esperança e fé em Deus nos fatos da Vida e 

da Bíblia? 
2. No Fato da Bíblia, narram-se situações em que Jesus, o Filho de Deus, está presente 

e é fonte da esperança. Há algo semelhante no fato da Vida?

6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO 
O que podemos fazer como comunidade cristã para trazer mais esperança para o mundo 
em que vivemos? Como cidadãos, estamos contribuindo para a construção de um futuro 
melhor, sendo sinal de esperança para as pessoas? Em que momentos fazemos isso?
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PLENÁRIO7. GESTO CONCRETO 
Levar uma mensagem de esperança para alguém que esteja passando por dificuldade 
ou esteja desmotivado.

8. ORAÇÃO FINAL 
SENHORA DA ESPERANÇA, tua alegria era fazer a vontade do Pai. / Tua vida era estar 
atenta às necessidades dos outros. / Intercede por nós! / Quando nossa fé vacila. / Quando 
somos tentados a desesperar. / SENHORA DA ESPERANÇA, intercede por nós! / Quando 
fechamos o coração. / Quando consentimos à injustiça. SENHORA DA ESPERANÇA, in-
tercede por nós! / Quando parece ser difícil seguir teu filho. / Quando nos cansamos de 
fazer o bem. / SENHORA DA ESPERANÇA, intercede por nós! / Quando o não se antecipa 
ao nosso sim. / Leva-nos a JESUS CRISTO, nossa esperança. / Amém. 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

9. AVISOS E DESPEDIDA 
CANTO | O Espírito de Deus / repousa sobre mim / e assim caminhando eu vou. / Ale-
gria, paz e amor / Coisas que vem de Ti Senhor / Que em mim brotou. Glória, / Glória 
eterna / Glória a Ti Senhor / Glória, / Glória eterna / Glória a Ti Senhor. Servi ao Senhor 
/ Com toda alegria / Vinde exultaremos / Sabei que o Senhor / É Deus e Salvador / Só 
Ele pertencemos. 
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Ambiente: Bíblia aberta, crucifixo, vela, flores. 

1. ACOLHIDA
Dir.: Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez, reunidos para o plenário do nosso grupo 
de reflexão. No início deste mês, meditamos sobre o mistério pascal de Cristo, sua Paixão, 
Morte e Ressurreição. A celebração deste mistério é, para nós, um motivo para mantermos 
acesa a chama da esperança, sobretudo nestes tempos difíceis que estamos enfrentando, 
com a pandemia da Covid-19. A páscoa de Jesus nos mostra que para além da morte e dos 
sofrimentos, existe a vida e a alegria. Neste contexto, faz-se necessário olhar para Jesus Cristo, 
nosso salvador; o qual não se deixou abalar pela situação de sofrimento, que enfrentara, 
mas, depositou toda sua confiança no Pai, e assim, suportou todo o sofrimento com fé e 
resignação.  Assim como Jesus, também nós, somos convidados a manter nossa confiança 
em Deus e nunca perder a esperança em dias melhores. Nesse clima de esperança, iniciemos 
nosso encontro cantando:
CANTO | Tanta esperança de chegar, Tanta estrada por andar / tantas marcas e sinais / Tantas 
palavras por falar / Tantas outras pra gritar / Tantas mais pra se calar, ô, ô...
Perdão Senhor, pela palavra que falei e não devia. Perdão Senhor, pela palavra que 
guardei e não devia. Perdão Senhor, pelas verdades que eu calei, quando era hora de 
profetizar.

2.ORAÇÃO INICIAL (página 2)
Leitor 1: No primeiro encontro, fomos questionados sobre o tema: o que é a esperança cristã? 
Sabemos que a nossa esperança deve sempre ser a esperança do Cristo; na esperança somos 
salvos. Vimos que devemos passar das pequenas esperanças do dia-a-dia para a esperança 
maior, a esperança em Deus, nas suas promessas e no seu projeto de vida para todos nós. A 
igreja, como mãe e mestra, tem como missão nos introduzir na esperança cristã, ajudando-nos 
a acolher o projeto de Jesus Cristo e o seu caminho de esperança para todos os seres humanos. 
A esperança em Cristo começa neste mundo, mas aponta para a eternidade. Somos convida-
dos a manter nossa esperança em Cristo, pois quem espera em Deus nunca se decepciona.
Pergunta: Em quais circunstâncias você recorre a Deus?
Leitor 2: No segundo encontro, refletimos sobre as características da esperança cristã. Espe-
rança é ato de esperar o que deseja; esperançar é almejar, sonhar, buscar, definir o que quer, 
e como agir para alcançar. A esperança cristã nasce da fé, da confiança nas promessas de Deus 
para aqueles que passam por este mundo vivendo na fidelidade a Ele e amando cristãmente 
os irmãos. A esperança cristã é ativa, ela busca transformar o mundo de acordo com a vontade 
de Deus, é esperança que se faz resistência e luta cotidiana, resistência crítica, na denúncia, 

PLENÁRIO

 Bíblia aberta, crucifixo, vela, flores. 

COMO MANTER ACESA A
 chama da esperança 
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no enfrentamento e na luta contra toda forma de injustiça. As CEBs e todos as pastorais e mo-
vimentos da Igreja devem ser promotores desta esperança que aponta para Deus e para o seu 
projeto de amor. Cada cristão deve ser este sinal de esperança na vida dos irmãos e irmãos.
Pergunta: Você é capaz de ter uma fé de fidelidade e obediência a Deus como a fé de 
Abraão?

Leitor 3: No terceiro encontro, fomos provocados pelo tema: Como manter a esperança? 
Sabemos que esperança é o ato de esperar o que se deseja. Para o Cristão, esperar significa 
ter fé de que Deus providenciará e fará o melhor por nós. Nestes tempos de pandemia temos 
esperança de que haverá vacina para toda humanidade e este vírus desaparecerá? Porque 
mantemos esta esperança? De fato, mantemos a esperança, porque temos a certeza de que 
Deus não deixa seus filhos desamparados, que apesar do sofrimento e da angústia, por per-
dermos pessoas queridas pela Covid-19, acreditamos que Deus tem seus planos para nós e 
que estará sempre conosco. Para mantermos a esperança, temos de ter fé; se perdermos a 
fé, perderemos também a alegria de viver, perderemos o sentido da vida.
Pergunta: O que podemos fazer como comunidade cristã para trazer mais esperança para 
o mundo em que vivemos? Como cidadãos, estamos contribuindo para a construção de um 
futuro melhor, sendo sinal de esperança para as pessoas? Em que momentos fazemos isso?

4. FATO DA BÍBLIA
Dir.: Cantemos, aclamando a Palavra de Deus:
CANTO | Palavra de salvação, / somente o céu tem pra dar, / por isso o meu coração, / se 
abre para escutar.
Por mais difícil que seja seguir / Tua palavra queremos ouvir. / Por mais difícil de se praticar 
/ Tua palavra queremos guardar.
Leitura bíblica: Romanos 5, 1-4 (partilha da Palavra de Deus)

5. GESTOS CONCRETOS
Conseguimos realizar os gestos concretos sugeridos nos encontros? Comente.

6. ORAÇÃO FINAL
Pai Nosso. ...... Ave Maria..... Glória ao Pai...

7. AVISOS E DESPEDIDA
CANTO | 1. Somos gente, da esperança / Que caminha rumo ao Pai / Somos povo da Aliança 
/ Que já sabe aonde vai.
De mãos dadas, a caminho. / Porque juntos somos mais. / Pra cantar um novo hino / de 
Unidade, amor e paz.
2. Para que, o mundo creia / Na justiça e no amor / Formaremos um só povo / Num só Deus, 

um só Pastor.
3. Todo irmão é convidado / Para a festa em comum / Celebrar, a nova vida / Onde todos 

sejam um.


