


APRESENTAÇÃO 

Caríssimos irmãos e irmãs,

Agentes das Pastorais sociais em nossas paróquias e comunidades,

Paz!

	    
     

Neste ano de 2015 vamos concretizar a proposta que emergiu 
dos Conselhos Forâneos de Pastoral que tivemos no ano passado: 
unir e articular as Pastorais Sociais em nossas paróquias. Para que 
isso vá se realizando a Equipe de Subsídios da diocese de Guarulhos 
preparou quatro encontros para serem realizados nas paróquias ao 
longo do ano de 2015. São encontros orantes e formativos. Na 
oração e reflexão o Espírito Santo irá iluminando como realizar a 
articulação das Pastorais Sociais.


Desejo frisar que este encontro não é somente para os 
coordenadores das diversas Pastorais Sociais existentes na 
paróquia, mas é para que todos os agentes participem. Creio que 
não será pesado, pois cada encontro poderá será ser realizado a 
cada três ou quatro meses.


Rezar juntos é importante, pois as Pastorais Sociais não são 
simplesmente de assistência, mas instrumentos de evangelização. 
Não podemos evangelizar sem ter a presença do Senhor Jesus em 
nosso meio. A nossa ação pastoral, por sua vez, não pode ser 
direcionada simplesmente conforme as propostas sociais políticas e 
administrativas das esferas municipal, estadual e federal. A reflexão 
dinâmica e sempre renovada da Doutrina Social da Igreja, garante a 
objetividade e retidão da nossa ação eclesial e o diálogo com 
identidade cristã e católica para com a sociedade.


Desejo, por fim, parabenizar e encorajar os agentes das Pastorais 
Sociais, pois é árdua a tarefa. O retorno é pouco visível. No entanto, 
tenham certeza que estão semeando na sociedade os valores do 
Reino de Deus.

      Desejo a todos as mais copiosas bênçãos de Deus.


+Edmilson Amador Caetano, O. Cist. 
Bispo Diocesano de Guarulhos 



PRIMEIRO ENCONTRO 

O QUE É DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

Preparando o ambiente 
Preparar o espaço de acolhida com Bíblia, vela, flores.

Fazer um cartaz com o tema do encontro: 


DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA – “Vem e Segue-me”


Acolhida 
Dir.: Neste primeiro encontro vamos fazer uma apresentação 
individual partilhando também o trabalho de cada um na área 
social ou na pastoral. 


• Relembrar as pastorais representadas:


Canto de acolhida:  
Seja bem vindo olelê! Seja bem vindo olalá!

Paz e bem pra você que veio participar (bis)

e/ou  

Canto para benção do lugar: 

Deus vos salve Deus / Deus vos salve Deus 

Deus salve esta casa onde mora Deus vos salve Deus


Deus vos salve Deus (2x)

Deus salve este povo onde mora Deus vos salve Deus


Saudação 

Dirigente: Peçamos a presença do Espírito Santo para 
acolhermos os dons da sabedoria e do temor de Deus.




Canto: “A nós descei divina luz, a nós descei, divina luz, em 
nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. (bis)


Dirigente:  Este ano as equipes da Pastoral Social da nossa 
Diocese são convidadas a refletir sobre o pensamento ou 
ensinamento social da Igreja, mais conhecido como Doutrina 
Social da Igreja. Cada pessoa pode ser um agente 
transformador da nossa sociedade, e como cristão sentimos 
esse desejo ainda mais forte quando respondemos ao 
chamado de Jesus: “Vem e segue-me”.

Este apelo é também de Jesus Cristo que nos chama para 
assumir a missão de fazer deste mundo um lugar melhor para 
todos os homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. É 
preciso fortalecer a nossa missão e o nosso compromisso de 
transformação desta para uma sociedade mais justa e mais 
fraterna.


Pra começar nossa conversa vamos partilhar:


• O que você entende por Doutrina Social da Igreja? 

• Como ela está presente em nossas práticas sociais?

• Existe esperança no meio de nosso povo? 

• O que desanima continuar?

• Que organizações da Igreja ou fora dela estão 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais 
humana e igualitária?


• Em nossas relações, no trabalho, na comunidade, na 
escola, quais as maiores dificuldades sociais que 
existem.


Deixar um tempo para esta “roda de conversa”.


Incentivar a participação.




Depois de algum tempo o dirigente complementa: 

Dirigente: O Papa Francisco na Carta  “A Alegria do 
Evangelho” nos alerta: 


• “A terra é a nossa casa comum, e todos somos 
irmãos”. Embora «a justa ordem da sociedade e do 
Estado seja dever central da política», a Igreja «não 
pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça». 


Todos: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos participar!


• Todos os cristãos, incluindo os Pastores, são chamados 
a preocupar-se com a construção de um mundo melhor. 
O pensamento social da Igreja orienta uma ação 
transformadora e é um sinal de esperança que brota do 
coração amoroso de Jesus Cristo. 


Canto:  O Senhor me chamou e eu respondi: eis-me aqui 

O Senhor me chamou e eu respondi: eis-me aqui Senhor!


Dirigente:  
• A mensagem fundamental da Sagrada Escritura anuncia 

que a pessoa humana é criatura de Deus: 

• Portanto, “por ser à imagem de Deus, o indivíduo 

humano tem a dignidade de pessoa: ele não é apenas 
uma coisa, mas alguém”. É capaz de conhecer-se, de 
possuir-se e de doar-se livremente e entrar em 
comunhão com outras pessoas, e é chamado, por 
graça, a uma aliança com o seu Criador, a oferecer-lhe 
uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode 
dar em seu lugar.


Leitor 1 – A Igreja está consciente hoje, mais do que nunca, de 
que sua mensagem social encontrará credibilidade primeiro no 
testemunho das obras. 




Leitor 2 – O amor à pessoa humana concretiza-se na 
promoção da justiça. É nossa missão ajudar os povos 
excluídos ou marginalizados a fazer parte dos direitos a vida e 
a dignidade humana. É nesse quadro que se situa o 
ensinamento ou Doutrina Social da Igreja.


Dirigente: Mas então, o que é Doutrina Social da Igreja? 

	 É o conjunto de escritos e mensagens: cartas, 
encíclicas, exortações, pronunciamentos,  declarações – que 
compõem o pensamento do Magistério católico a respeito da 
chamada “questão social”. Magistério é o conjunto da doutrina 
e das orientações da Igreja e quem ensina é o Papa e os 
Bispos. E depois a Igreja é convidada a refletir e colocar em 
prática.


Leitor 1: A Doutrina Social da Igreja procura atualizar a 
dimensão social do Evangelho para os distintos contextos da 
vida cotidiana, levando sempre em conta que “o gênero 
humano encontra-se em nova fase de sua história, na qual 
mudanças profundas e rápidas estendem-se progressivamente 
ao universo inteiro.


Todos: A Doutrina Social da Igreja cumpre uma função de 
ANÚNCIO e comporta também um dever de DENÚNCIA.


Leitor 1: É o pecado de injustiça e de violência que de vários 
modos atravessa a sociedade e nela toma corpo, violando a 
defesa dos direitos, especialmente dos pobres, dos pequenos 
e dos fracos.


Dirigente: Portanto conhecer o pensamento da Igreja sobre as 
questões sociais é uma inspiração para nosso trabalho e 
compromisso na Pastoral Social.




A PALAVRA DEUS ILUMINA  

Dirigente: A Palavra de Deus é a fonte que bebemos para nos 
orientar, nos animar e nos conduzir neste caminho de busca 
pela libertação. Ela é luz para nosso caminhar e nos dá força 
ao compromisso com a vida, com a paz e a justiça:


Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés Senhor. 
Lâmpada para os meus pés Senhor, Luz para o meu caminho.


LEITURA: Marcos 6,30-44


Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que 
haviam feito e ensinado.  Havia aí tanta gente que chegava e 
saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo 
nem para comer. Então Jesus disse para eles: «Vamos 
sozinhos para algum lugar deserto, para que vocês 
descansem um pouco.»  Então foram sozinhos, de barca, 
para um lugar deserto e afastado.  Muitas pessoas, porém, 
os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as 
cidades, correram na frente, a pé, e chegaram lá antes deles. 
Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve 
compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. 
Então começou a ensinar muitas coisas para eles.  

Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto 
de Jesus e disseram: «Este lugar é deserto e já é tarde.  
Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados 
vizinhos comprar alguma coisa para comer.» Mas Jesus 
respondeu: «Vocês é que têm de lhes dar de comer.» 

Os discípulos perguntaram: «Devemos gastar meio ano de 
salário e comprar pão para dar-lhes de comer?»  Jesus 
perguntou: «Quantos pães vocês têm? Vão ver.» Eles foram e 
responderam: «Cinco pães e dois peixes.» 




Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama 
verde, formando grupos.  E todos se sentaram, formando 
grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus 
pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos 
para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia 
dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu 
entre todos também os dois peixes.  Todos comeram, 
ficaram satisfeitos, e recolheram doze cestos cheios de 
pedaços de pão e também dos peixes.  O número dos que 
comeram os pães era de cinco mil homens. Palavra do 
Senhor!


Silêncio…   

Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés Senhor. 
Lâmpada para os meus pés Senhor, Luz para o meu caminho.


PARTILHA DA PALAVRA 

• Recontar a situação que aparece no texto.

• Como Jesus se preocupava com os discípulos?

• De que maneira a Palavra de Deus nos move para  a 

partilha?

• Em que condições Jesus teve compaixão de seu povo 

e o que fez?

• Refletir sobre a frase: Jesus viu a multidão, teve 

compaixão, pois estavam como ovelha sem pastor.  

No final cantar: Pão em todas as mesas, da Páscoa a nova 
certeza. A festa haverá e o  povo a cantar Aleluia! (bis)




Dirigente: Jesus pegou os pães; 
      Ergueu os olhos 

                  Pronunciou a bênção 
                  Partiu o pão  
                  E distribuiu à multidão 
 

• A primeira coisa necessária para que a partilha funcione 
é a organização do povo. 


• De fato, um povo marginalizado na sociedade em que 
tenta sobreviver só poderá participar dos bens 
necessários à vida se estiver organizado para iniciar 
uma prática diferente daquela em que o objetivo é o 
lucro e o consumismo. 


• Enquanto for massa “sem pastor”, certamente os lobos 
vorazes devorarão aquilo que lhe é de direito: o pão de 
cada dia. Somente um povo organizado e consciente 
de uma lógica econômica diferente poderá realizar a 
partilha que substitua um comércio iníquo. É dentro 
desse contexto e dessa nova mentalidade que o 
milagre acontece. 


Todos: A desigualdade social gera violência!

	 

	 A Doutrina Social da Igreja promove a justiça, estimula 
a ação, anuncia e denuncia as injustiças.




O QUE FAZER? 

Dirigente: Para que isso aconteça é preciso se comprometer. 

É preciso deixar a alegria do Evangelho invadir nossa vida e 
nossa ação a favor dos pobres. 


• O que vamos fazer para que isto aconteça?

• Onde vai acontecer? Que prazo teremos?

• Que benefício esta proposta terá para a nossa 

sociedade ou para nossa Igreja?


Partilhar e filtrar a proposta mais viável para atender a 
comunidade. 


PRECES 

Dirigente: Cada Cristão e cada comunidade há de discernir 
qual o caminho que o Senhor lhe pede. Vamos pedir que o 
Senhor nos conceda a graça de assumir este caminho de ação 
missionária. 


Após cada pedido cantar: 

Vossa Igreja eleva o clamor: escutai nossa prece Senhor!


PAI NOSSO


ORAÇÃO 
Ó Deus de amor e de bondade fortaleça nossa ação 
missionária e dá-nos um coração generoso e cheio de 
sabedoria para lutar pela justiça e pela paz. Atende-nos ó 
Deus, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém!


Canto: Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz.

            A paz que só o amor é que nos traz, (bis)




SEGUNDO ENCONTRO


EXIGÊNCIAS DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

Preparando o ambiente 
Preparar o espaço de acolhida com Bíblia, velas pequenas 
para todos, flores, mesa.

Um cartaz com o tema do encontro:  

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA – “Evangelho vivo” 

Acolhida:  
Oi que prazer que alegria o nosso encontro de irmãos (bis) 
É como um banho perfumado, gostosa é nossa união (bis)

É vida que dura sempre, gostosa é nossa união (bis)

No amor da Santa Trindade, gostosa é nossa união (bis)


Dirigente: Que a presença da luz de Deus nosso Pai conduza 
nosso encontro.


Canto: Luz que vem de Deus divina fonte de amor 
 Cuidou de mim e me amou e de calor me envolveu

 Levo o seu sinal no mais profundo de mim

 É bom viver sendo assim, iluminado por Deus.


Dir.: Vamos fazer uma recordação do nosso primeiro encontro 
que foi sobre a descoberta da Doutrina Social da Igreja.


O que lembramos, o que aprendemos, o que descobrimos?


PARTILHA… 

Canto:  O Senhor me chamou e eu respondi: eis-me aqui 

O Senhor me chamou e eu respondi: eis-me aqui Senhor!




Dirigente: Hoje, vamos aprofundar um pouco mais sobre o 
sentido e as exigências da Doutrina Social da Igreja na história 
e nos dias atuais. E pra começar vamos fazer um 
levantamento de nossa percepção em nossa realidade.


Deixar um tempo para esta “roda de conversa”. 
Incentivar a participação.


• O que observamos desde o último encontro que 
podemos partilhar sobre as dificuldades sociais de 
nosso povo?


• Que exigências tem o Evangelho com essas situações? 


PARTILHA… 

Dirigente: A Doutrina Social da Igreja, em poucas palavras, é o 
Evangelho tornado vivo e atual nos diferentes desafios da 
realidade social, política, econômica e cultural. Inspirado pelo 
Espírito Santo, o magistério da Igreja procura interpretar a 
mensagem evangélica diante das situações mais diversas. 


Todos: Assim nasce uma palavra, uma reflexão, um ensinamento!


Canto: Cristo quero ser instrumento

            de tua paz e do teu infinito amor


Onde houver ódio e rancor

que eu leve a concórdia que eu leve o amor

Onde há ofensa que dói 
que eu leve o perdão, 
Onde houver a discórdia,  
que eu leve a união e tua paz. 



Dirigente: A Doutrina Social da Igreja justifica-se a partir da 
atenção ao homem real e concreto entendido como ser social. 
É um instrumento de evangelização, é estímulo para a ação na 
promoção da justiça e opção preferencial pelos pobres.


• Não se trata simplesmente de alcançar o homem na 
sociedade mas de fecundar e fomentar com o 
Evangelho a mesma sociedade. 


• A convivência social, determina a qualidade de vida e, 
por conseguinte, as condições em que cada homem e 
cada mulher se compreendem a si próprios.


• A Igreja com sua doutrina social atualiza no curso da 
história a mensagem de libertação e de redenção de 
Cristo.


• Sua missão é infundir no coração dos homens a carga 
de sentido e de libertação do Evangelho


Todos: É construir uma cidade mais humana e mais próxima 
ao Reino de Deus


A PALAVRA DE DEUS ILUMINA 

Dirigente: É a Palavra de Deus que alimenta a nossa ação e 
revela o rosto de Deus e a teimosia de uma luta por uma 
sociedade justa e fraterna. Vamos ouvir esta Palavra que nos 
dá a certeza de sermos sal que dá sabor e luz que ilumina o 
mundo.

Canto: Tua é uma candeia para os meus passos guiar. 

É um luzeiro em meu caminho, vem Senhor me iluminar.




LEITURA:  Mt 5,13 – 20 - Sal da terra e luz do mundo

Vocês são o sal para a humanidade; mas, se o sal perde o 
gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado 
fora e pisado pelas pessoas que passam.

Vocês são a luz para o mundo. 

Não se pode esconder uma cidade construída sobre um 
monte.

Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um 
cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que 
ilumine todos os que estão na casa. 

louvem o Pai de vocês, que está no céu.

Não pensem que eu vim para acabar com a Lei de Moisés ou 
com os ensinamentos dos Profetas. Não vim para acabar com 
eles, mas para dar o seu sentido completo.

Eu afirmo a vocês que isto é verdade: enquanto o céu e a terra 
durarem, nada será tirado da Lei — nem a menor letra, nem 
qualquer acento. 

E assim será até o fim de todas as coisas.

Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor 
mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo será 
considerado o menor no Reino do Céu. Por outro lado, quem 
obedecer à Lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será 
considerado grande no Reino do Céu. Pois eu afirmo a vocês 
que só entrarão no Reino do Céu se forem mais fiéis em fazer 
a vontade de Deus do que os mestres da Lei e os fariseus. 
Palavra da salvação!


Silêncio… 

Canto: Céus e terra passarão / mas tua Palavra não passará 
(bis). Não, não, não passará, Não, não, não, não, não  passará!




QUESTÕES DE APROFUNDAMENTO 

• Recontar a situação que aparece no texto;

• Quais os personagens  e os elementos que aparecem 

no texto?

• De que maneira a Palavra de Deus nos ilumina na 

missão?

• Qual a condição que Jesus nos dá para fazer parte do 

seu Reino?

• Jesus diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do 

mundo, o que significa isso?


PARTILHA… 

Canto: Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelo caminho 
da paz!


Dirigente: Ser LUZ significa que devemos ter influência na 
vida social da nossa cidade.


• Ser LUZ de Cristo significa que devemos iluminar a 
nossa família e a comunidade com atitudes de Filhos da 
Luz (Ef 5.8).   


• Para influenciar e iluminar a vida das pessoas com o 
amor de Cristo devemos ser uma comunidade forte e 
engajada. 


• Devemos agir em conjunto. Nossa chama de LUZ se 
torna mais brilhante e mais iluminadora quando 
conseguimos caminhar juntos, partilhando da dádiva da 
vida.  




Leitor 1: É a Palavra que revela o rosto de Deus e a teimosia 
daqueles que trabalham para uma sociedade mais justa e 
fraterna.


Leitor 2: É a Palavra que denuncia os que insistem em 
acumular e matar a favor da acumulação de bens e poder. 


Dir.: A sabedoria e a experiência do Magistério da Igreja nos 
orientam no seguimento de Jesus Cristo, no cumprimento do 
seu novo mandamento do amor ao próximo.


Canto: Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo lugar (bis)

Ou 

Canto: É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa! 
Tua Palavra é assim não passa por mim sem deixar um sinal!


O QUE FAZER? 

Dirigente: Só gostamos do que conhecemos. Por isso 
aprender mais sobre os ensinamentos da nossa Igreja, faz de 
nós cristãos conscientes e capazes de olhar os problemas que 
nos atingem com mais esperança.


• O que vamos fazer para tornar visível a Doutrina Social 
da Igreja?


• Onde vai acontecer? Que prazo teremos?

• Que benefício esta proposta terá para a nossa 

sociedade ou para nossa Igreja?


Partilhar e filtrar a proposta mais viável para atender a 
comunidade. 




PRECES 

Dirigente: Na Civilização do Amor a pessoa está em primeiro 
lugar sobre qualquer outra realidade visível. A pessoa recebe 
sua dignidade do fato de ser criatura de Deus, imagem e 
semelhança da divindade, chamada à filiação divina. 


Façamos nossos pedidos acendendo uma vela e 
completando a frase: Ser luz de Cristo quer dizer...


(Se for possível, deixar a sala em meia luz e cada um acende 
uma vela e coloca numa mesa, num recipiente preparado 
antecipadamente. Todos são convidados a  fazer o gesto.) 

Enquanto acontece o gesto canta-se suavemente: 

Canto: Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, 

   inunda meu ser permanece em nós!


Quando terminar, o dirigente convida todos a observar o 
luzeiro, chamando atenção para a grande chama que se 
formou e iluminou o ambiente.  

Dirigente: Uma vela pode não clarear muito mas muitas 
podem fazer a diferença. Uma vela distante uma da outra 
também não ilumina tanto, mas se juntarmos forma uma 
chama mais viva e eficaz. E assim unidos numa só chama 
vamos rezar a oração que nos une como filhos e filhas de um 
mesmo PAI.


PAI NOSSO... 



Oração: “Deus de Luz e amor, obrigado por nos revelar tua 
palavra de fé e esperança”. Tu que és nosso luzeiro, conceda-
nos ânimo, engajamento e esperança para disseminar a luz do 
Teu amor na nossa vida e na vida das pessoas que tanto 
carecem da tua iluminação. P.N.S. Jesus Cristo na unidade do 
Espírito Santo. 


Dirigente: Que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Que Deus 
nos conceda a graça de uma semana abençoada sempre 
caminhando conosco iluminando nossa vida. 


Canto: Deus chama a gente pra um momento novo, 

pra caminhar junto com seu povo

É hora de transformar o que não dá mais, 

sozinho isolado ninguém é capaz


Por isso vem  
Entra na roda com a gente também  
Você é muito importante,  
por isso vem (bis) vem. 

Não é possível crer que tudo é fácil

Há muita força que produz a morte

Gerando dor, tristeza e desolação

É necessário unir o cordão.




TERCEIRO ENCONTRO 

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA -  
 VIDA, RESPEITO, JUSTIÇA! 

Preparando o ambiente 
Preparar o espaço de acolhida com Bíblia, vela, flores, mesa.

Um cartaz com o tema do encontro: 


DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 
“opção pelos pobres e marginalizados” 

Acolhida:  
Este povo, chegou, que beleza oba!

Seja sempre bem-vindo!/ Venha com seu sorriso

Solidão vai saindo e por isso eu quero cantar!


Dirigente: Que a presença do Espírito Santo conduza nosso 
encontro.


Canto: Vem espírito Santo vem, vem iluminar (bis) 
O nosso encontro vem, iluminar

Nossas famílias vem, iluminar

A nossa Igreja vem, iluminar

Nossas ideias, vem, iluminar


Dirigente: Vamos fazer uma recordação do nosso segundo 
encontro que foi sobre os FUNDAMENTOS  da Doutrina Social 
da Igreja.


• O que lembramos, o que aprendemos, o que 
descobrimos?


PARTILHA... 



Dirigente: Ser luz é mais que acender uma vela na escuridão, 
mas saber guiá-la até  seu objetivo. É ter claro a opção 
preferencial de Jesus pelos pobres e marginalizados. É um 
convite a pegar a sua cruz e seguir o caminho que Jesus nos 
indicou. 


Canto: Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai

 Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir

 Sim eu irei e saberei como chegar ao fim 

            De onde vim, aonde vou, por onde irás irei também  

 Vem, que eu te direi o que ainda estás a procurar

 A verdade é como o sol invadirá teu coração

 Sim eu irei e aprenderei minha razão de ser 
 Eu creio em ti que crês em mim e a tua luz verei a luz.  

Dirigente: A Doutrina social da Igreja insiste especialmente

                 no direito à vida e à qualidade de vida, 

                 à integridade física e moral, à defesa jurídica, 

                 à satisfação das necessidades básicas, 

                 à verdade, ao trabalho e à liberdade religiosa.


O desconhecimento e desprezo destes direitos são uma 
ofensa gravíssima às pessoas, à humanidade e ao próprio 
Deus. A estes a sentença do juízo final: “Qualquer coisa que 
fizestes a um destes pequeninos a mim o fizestes”.


Deixar um tempo para esta “roda de conversa”. 
Incentivar a participação.


• Quais as situações que ferem direito à vida, qualidade 
de vida que observamos ao nosso redor?


• O que se pode fazer para resgatar o valor da vida 
humana, começando por nós?




• Em minha comunidade há uma integração pastoral que 
favoreça o trabalho social?


• Que atitudes podemos tomar diante das situações 
difíceis que encontramos?


No final cantar: (refrão da CF 2015)


Quero uma Igreja solidária, servidora e missionária 
Que anuncia e saiba ouvir. A lutar por dignidade 
Por justiça e igualdade, pois “eu vim para servir”. 

Dir.: “Partindo da comunhão dentro da Igreja, a caridade abre-
se, por sua natureza, ao serviço universal, frutificando no 
compromisso de um amor ativo e concreto por cada ser 
humano. Esta atitude qualifica nossa vida cristã. Animados por 
esta reflexão levemos no coração uma certeza: Esta nova 
sociedade não tem lugar para a discriminação ou para o ato de 
colocar de lado, ou seja a segregação entre os irmãos, os 
filhos de Deus. 


Canto: Venham todos amigos de meu Pai, 
Participar do seu reino de amor 
O que fizerem aos pobres e ao pequenos  
é a mim que está fazendo! 

Se alguém tem sede, dê-lhe de beber

Se alguém tem fome, dê-lhe de comer

Sede e fome também de justiça

De amor e paz e de alegria!


Se alguém foi preso, vá encontrá-lo

Se alguém está triste, vá consolá-lo

Deus fez o homem com liberdade

Ele os quer todos na verdade




A PALAVRA DE DEUS ILUMINA 

Dirigente: A opção preferencial pelos pobres feita por Jesus 
aparece muito claro no texto das bem aventuranças. 


Canto: Bem aventurados aqueles que ouvem a Palavra de Deus

 Bem aventurados aqueles que praticam a Palavra de Deus

 Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)


LEITURA:  Mt 5, 1-12


Jesus, vendo as multidões, subiu montanha e sentou-se. 

Os discípulos se aproximaram, e Jesus começou a ensiná-los: 

Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu; 
Felizes os aflitos, porque eles serão consolados;  
Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra;  
Felizes os que têm fome e sede de justiça,

porque serão saciados; 
Felizes os que são misericordiosos,

porque eles alcançarão misericórdia;  
Felizes os pobres os limpos de coração,

porque eles verão a Deus; 
Felizes os puros de coração, porque verão a Deus

Felizes os que promovem a paz,

porque serão chamados filhos de Deus;  
Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, 
porque deles é o reino do Céu; 
Felizes vocês se forem insultados e perseguidos  e, se 
disserem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. 
Fiquem alegres e contentes porque será grande para vocês a 
recompensa do céu.

Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de 
vocês. 


Palavra da salvação!




SILÊNCIO… 

Canto: Venham todos amigos de meu Pai,

Participar do seu reino de amor

O que fizerem aos pobres e ao pequenos 

é a mim que está fazendo!


QUESTÕES DE APROFUNDAMENTO 

• Recontar a situação que aparece no texto;

• Qual o sentido do bem aventurado?

• Qual a frase que mais chamou atenção? Ler em voz alta!

• Você se sente um bem aventurado? Por que?


PARTILHA... 

No final cantar: Entre nós está e não o conhecemos 

                Entre nós está e nós o desprezamos (bis) 

Dirigente: O Sermão da Montanha, introduzido pela 
proclamação das bem-aventuranças, é o programa do Reino 
dos Céus já presente entre nós. Segundo Santo Agostinho, é 
uma regra perfeita de vida cristã. 


Leitor 1: Nas bem-aventuranças encontramos valores 
universais, que podem ser entendidos e acolhidos por todos. 


Leitor 2: As bem-aventuranças são o caminho concreto para a 
transformação deste mundo em um mundo de fraternidade, 
justiça e paz.


Canto: Vós sois o caminho, a verdade e a vida (bis)




Dirigente: A ganância é contrária à pobreza social. 


Todos: Senhor, ajuda-nos a ter um  coração de pobre.


Dirigente: Aqueles que choram na dor precisam de consolo: 


Todos: Senhor, ajude-nos a viver a experiência da misericórdia 
divina. Enxugue nossas  e nos console em seu amor.


Dirigente: Conhecemos que a mansidão, a paciência e a 
humildade são caminhos para a glória eterna. 


Todos: Senhor, ajude-nos a sermos mansos, puros e humildes.


Dirigente: A nossa fome e sede do espírito são de amor a 
Deus, que é justiça e de amor ao próximo. 


Todos: Senhor, ajude-nos a desenvolver essa fome espiritual, 
que só a fé sacia.


Dirigente: A misericórdia é a força do nosso coração.


O QUE FAZER? 

• Diante de tudo isso o que podemos fazer? 

• Onde vai acontecer? Que prazo teremos?

• Que benefício esta proposta terá para a nossa 

sociedade ou para nossa Igreja?


Partilhar e filtrar a proposta mais viável para atender a 
comunidade. 




Dir.: Vamos pedir nesta oração a sabedoria para que 
cultivemos um coração simples e deixarmos o Espírito Santo 
viver em nós. 


PAI NOSSO 

ORAÇÃO 
Nos chamastes, Senhor, para sermos servidores e bem 
aventurados do teu Reino. 

Nós te agradecemos por nos dar esta missão por isso te 
pedimos que nos protege da maldade e nos acompanhe para 
que sejamos cheios de vitalidade para a construção da paz e 
da civilização do amor. P.N.S.J.C. na unidade do espírito santo.

	  
Dirigente: Para o próximo encontro vamos pesquisar quais os 
organismos, conselhos municipais, ONG”s, organizações, etc.,  
que estão fazendo acontecer a proposta missionária da opção 
preferencial pelos pobres. 


Que Deus nos acompanhe e nos dê a paz!


Canto: Seu nome é Jesus Cristo e passa fome

	  Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 

	  e grita pela boca dos famintos; e a    gente 

	  quando o vê passa adiante; às vezes, 

	  pra chegar depressa à Igreja 

	  Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, 

	  e dorme pelas beiras da calçada e a gente 

	  quando o vê, apressa o passo, e diz que 

	  ele dormiu embriagado. 


	  Entre nós está e não o conhecemos  
  entre nós está e nós o desprezamos. (bis)  



QUARTO ENCONTRO


DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA -   O BEM COMUM ! 

Preparando o ambiente 
Preparar o espaço de acolhida com Bíblia, vela, flores, mesa.

Um cartaz com o tema do encontro: 


“A Justiça Social nos faz respeitar o bem comum e a 
Caridade Social nos faz amá-lo.” 

Acolhida:  
Seja bem vindo, olelê! Seja bem vindo, olalá!

Paz e bem pra você, que veio participar!

  
Dirigente: Que a presença do Espírito Santo conduza nosso 
encontro.


Canto: “A nós descei divina luz, a nós descei, divina luz, em 
nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. (bis)


Dirigente: No encontro passado lançamos um desafio e uma 
pesquisa. Pedimos um levantamento dos organismos que 
estão a serviço da vida. Houve alguma descoberta?


• O que lembramos, o que aprendemos, o que 
descobrimos? 


• Que dificuldades encontramos para fazer este 
levantamento?


PARTILHA... 

No final cantar: Onde reina amor, fraterno amor.

Onde reina amor, Deus aí está.




Dirigente: Vamos relembrar mais um pouco a compreensão da 
Doutrina social da Igreja e suas implicações em nossa ação 
missionária.


A Igreja ensina duas verdades sociais que são complementares: 


1. que, na ordem social, a justiça sem caridade é 
insuficiente, 


2. que a caridade implica a justiça, porque não está 
destinada a substituí-la hipocritamente ⎯ justificando a 
injustiça ⎯ mas antes levá-la à plenitude.


Todos: A caridade deve ser organizada em favor das nações 
mais pobres.


Vamos PARTILHAR o sentido da solidariedade, a caridade e a 
Doutrina social da Igreja. O que eles tem em comum? 


Dirigente: A solidariedade não é uma ‘opção’ a ser feita em 
nome de um humanitarismo mais ou menos consciente, mas é 
fruto de uma interdependência que se acentua mais e mais 
entre os Estados. Não é meramente um “sentimento de vaga 
compaixão ou de superficial sensibilidade pelos males de 
tantas pessoas. Também não se trata de um simples 
assistencialismo. 


Todos.: É uma determinação firme e perseverante de se 
empenhar pelo bem comum. Todos nós somos responsáveis 
uns pelos outros.


Canto: Virá o dia em que todos ao levantar a vista

  Veremos nesta terra reinar a liberdade (bis)




A PALAVRA DE DEUS ILUMINA 

Dirigente: A palavra de Deus é o caminho que norteia nossas 
vidas a fazer uma escolha fundamental: Não podemos amar a 
Deus e o dinheiro. 


Canto: A Palavra de Deus é luz,

           Que nos guia na escuridão:

           É semente de paz, de justiça e perdão! (bis)


LEITURA: Mt 6; 19-24 

"Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a 
ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. 
Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a 
ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem 
furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o 
seu coração."

 "Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem 
bons, todo o seu corpo será cheio de luz.  Mas se os seus 
olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. 
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que 
tremendas trevas são!" 
"Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará 
o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não 
podem servir a Deus e ao dinheiro." Palavra da Salvação!


Silêncio… 

QUESTÕES DE APROFUNDAMENTO 

• Recontar a situação que aparece no texto;

• Qual a frase que mais chamou atenção? Ler em voz alta!

• Reflita a frase: “Os olhos são a candeia do corpo”!




PARTILHA… 

No final cantar: Entre nós está e não o conhecemos 

                Entre nós está e nós o desprezamos (bis) 

Dir.: A Doutrina Social é a proclamação da verdade e do amor 
de Cristo na sociedade e não uma doutrina política e nem um 
modelo social de nada. 

Portanto, nossa opção é pela justiça social e pela verdade do 
Evangelho. 


Todos: O bem comum empenha todos os membros da 
sociedade: 

Não é uma somatória dos interesses individuais, mas aquilo 
que é o mais importante para todos, na perspectiva dos mais 
frágeis da sociedade.


Dir.: O papa Bento XVI relaciona justiça, caridade e bem 
comum. Assim, o bem comum passa de conceito ético-social, 
que vinha na tradição da DSI, para uma dimensão teológica, 
pois se torna realização concreta da caridade, já que ele é 
resultado de um amor que procura dar respostas às 
necessidades reais do próximo.


Canto: Quero uma Igreja solidária, servidora e missionária

  Que anuncia e saiba ouvir. A lutar por dignidade

  Por justiça e igualdade, pois “eu vim para servir”.


Ou  

Canto: Onde o amor e a caridade, Deus aí está




Dirigente: Quanto mais se trabalha em prol do bem comum 
mais se ama o próximo. No coração da pessoa humana se 
entrelaçam: a relação com Deus, e a abertura ao amor 
concreto pelo ser humano que deve ser tratado como outro 
“eu”, ainda que seja um inimigo.

 


PRECES 

Dirigente: Por isso em nossas preces vamos pedir a ajuda de 
Deus para que sejamos pessoas renovadas para trabalhar pelo 
Reino.


Após cada oração cantar:


Canto: Vossa Igreja eleva o clamor, escutai nossa prece Senhor!


O QUE FAZER? 

Dir.: Não é possível amar o próximo como a si mesmo e 
perseverar nesta atitude sem a firme e constante determinação 
de empenhar-se em prol do bem de todos e de cada um, 
porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por 
todos.


• Diante desta afirmação o que podemos fazer? 

• Onde vai acontecer? Que prazo teremos?

• Que benefício esta proposta terá para a nossa 

sociedade ou para nossa Igreja?


Partilhar e filtrar a proposta mais viável para atender a 
comunidade. 




Dirigente: Rezemos com amor e confiança a oração que o 
Senhor nos ensinou:


PAI NOSSO 

Dirigente: A pessoa humana não pode e não deve ser 
instrumentalizada por estruturas sociais, econômicas e 
políticas.

Todos: Pois é para a liberdade que Cristo nos libertou

Dirigente: A missão da Igreja é a de anunciar e comunicar a 
salvação realizada em Jesus Cristo;

Todos: A missão da Igreja é comunhão com Deus e com os 
homens.


ORAÇÃO: 
Senhor, ajuda-nos a testemunhar e anunciar seu projeto de 
amor por todos. Unidos possamos colaborar na edificação de 
uma nova sociedade em vista do vosso Reino. Em nome do 
Pai do filho e do Espírito Santo!


Canto:  
O Senhor me chamou a trabalhar. A messe é grande a ceifar. 

A ceifar o Senhor  me chamou: Senhor, aqui estou


Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei  
Até o fim contigo. Está na hora, o Senhor  
me chamou: Senhor, aqui estou! 

Dom de amor é a vida entregar falou Jesus e assim o fez.

Dom de amor é a vida entregar: Chegou a minha vez.


Todo o bem que na terra alguém fizer, 

Jesus no céu vai premiar. Cem por um já 

na terra ele vai dar: no céu vai premiar. 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